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Resumo 

Para que projetos de desenvolvimento de produtos sejam bem sucedidos é necessário, entre 

outras coisas, que os requisitos do produto do projeto sejam atingidos conforme suas 

especificações. Muitas vezes, projetos de desenvolvimento de produto falham devido à 

dificuldade em se entender os requisitos de produto colocados pelo patrocinador do projeto e 

pelas demais partes interessadas. Esta dificuldade em entender os requisitos pode levar o time 

de projeto por um caminho errado resultando em um produto diferente quando comparado 

com suas especificações iniciais. Normalmente, as especificações iniciais do produto do 

projeto não são suficientemente detalhadas para permitir ao time de projeto desenvolver um 

produto que, quando pronto, atenda às expectativas das partes interessadas. Assim, entende-se 

que é necessário que os requisitos iniciais sejam minuciosamente estudados pelos 

especialistas responsáveis pelo desenvolvimento do produto e que estes requisitos sejam 

traduzidos para uma linguagem técnica e decompostos em requisitos para as diferentes partes 

que compoem o produto em desenvolvimento, permitindo assim avaliar em etapas se os 

requisitos estão sendo cumpridos e prever se o produto final será desenvolvido conforme suas 

especificações. Este estudo propoe que projetos de desenvolvimento de produtos utilizem uma 

metodologia para gerenciar os requisitos, desde o momento de sua coleta, passando pela 

análise e decomposição destes requisitos em partes menores e pela definição dos pacotes de 

trabalho necessários para desenvolver o produto, incluindo os critérios de aceitação para estas 

entregas, até chegar ao momento de validar as entregas junto ao patrocinador e demais partes 

interessadas do projeto. Desta forma, com requisitos bem gerenciados é possível ter um 

monitoramento e controle eficaz do escopo do projeto. Um escopo bem gerenciado por sua 

vez aumenta a chance de se entregar um produto com a qualidade esperada e dentro do custo e 

do prazo planejados, que é um dos principais objetivos da grande maioria dos projetos. 

 

 

 

 

 Palavras Chave: Partes interessadas, requisitos, entregas, sucesso. 



 

 

Abstract 

One of the successful factors to deliver product development projects with satisfactory results 

is meeting the product requirements of the project. Several product development projects fail 

due to the wrong understanding of the requirements raised by the project sponsor and other 

stakeholders. This misunderstanding on requirements interpretation can take the project team 

through a wrong journey ending up in a different product compared to its initial 

specifications. Normally, the initial technical specifications of the product under development 

are not sufficient to allow the project team to develop a product that meets the stakeholders’ 

expectations. Then, it is extremely important that the initial requirements raised by the project 

sponsor and other stakeholders are well studied by the specialists in charge of product 

development and also that such requirements are translated into technical requirements and 

broken-down into requirements for the subsystems that are part of the complete product. In 

this way, the project team can evaluate the requirements fulfillment in steps, evaluating the 

partial deliverables, and foresee if the final product will be delivered in accordance with its 

specifications. The aim of this study is proposing a requirement management methodology to 

be used by product development projects to manage the requirements from the moment they 

are collected until the moment the deliverables are validated with the sponsor and other 

stakeholders, covering the analysis and the breakdown of the requirements into smaller parts 

and the needed deliverables with acceptance criteria to make the job. Therefore, with 

requirements managed in a professional way it is possible to monitor and control the project 

scope in an effective way. A well-managed scope in turn increases the chance of delivering a 

product with the expected quality and according to the planned time-plan and budget, which is 

the main objective of most of the projects. 
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1. INTRODUÇÃO  

O Problema 

Não é raro uma empresa desenvolver um produto e perceber, ao lançá-lo no mercado, que ele 

não atende às necessidades dos clientes. Ou seja, muitas vezes um produto é desenvolvido e 

colocado no mercado sem que se tenha certeza que o mercado deseja este produto. Por isto, é 

de extrema importância conhecer as necessidades do mercado e definir requisitos para 

desenvolver produtos que satisfaçam os desejos e atendam às necessidades dos clientes. Ao se 

criar requisitos claros para o desenvolvimento de produtos, aumenta-se bastante a chance de o 

produto ser bem sucedido no mercado. Ou seja, é preciso maximizar a probabilidade de que o 

resultado do projeto empreendido tenha sucesso ao entrar em produção. 

Porém, mesmo conhecendo as necessidades e desejos do mercado e mesmo tendo 

especificado requisitos adequadamente, não é raro perceber, ao concluir um projeto, que 

muitas vezes o produto entregue não é exatamente aquilo que o cliente estava esperando. Ou 

seja, conhecer bem as necessidades e desejos do mercado e especificar os requisitos 

adequadamente não são atividades suficientes para garantir que o produto desenvolvido e 

lançado pelo projeto será concebido conforme tais necessidades e que terá sucesso durante seu 

ciclo de vida.  

Desta forma, coloca-se como objeto de estudo o seguinte problema: Como garantir que as 

entregas do projeto estejam alinhadas às expectativas do patrocinador do projeto?  

Relevância / Justificativa 

A falta de entendimento dos requisitos pode afetar a definição do escopo do projeto, bem 

como seu custo e cronograma, podendo levar a um desenvolvimento incorreto do produto e a 

um não aceite das entregas por parte do patrocinador do projeto. Todos estes fatorem podem 

levar ao insucesso do projeto. Por isto, é de fundamental importância não somente a coleta 

dos requisitos, mas também uma correta interpretação dos mesmos por parte de todos os 

executores do projeto. 

Objetivo Geral 

Pretende-se com este estudo propor a utilização de uma metodologia para servir de guia para 

o gerenciamento dos requisitos em projetos de desenvolvimento de produtos, desde sua coleta 
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até a demonstração de que os mesmos foram atingidos. A aplicação de tal metodologia será 

indicada para produtos com alguma complexidade, ficando a critério da organização 

empreendedora e do gerente de projetos a sua utilização.  

Objetivos Específicos 

Pretende-se também demonstrar como requisitos mal interpretados podem levar ao insucesso 

de um projeto e como as partes interessados do projeto são importantes para a coleta dos 

requisitos de produto e de projeto, que posteriormente irão compor a declaração do escopo do 

projeto. 

Objetiva-se que a metodologia proposta possa servir de guia para coletar os requisitos e 

decompor estes requisitos em requisitos mais específicos ligados aos sistemas que compoem o 

produto em desenvolvimento.  

Pretende-se ainda que tal metodologia monitore o atingimento dos requisitos ao longo do 

projeto. 

Exclusões 

A metodologia a ser proposta não visa garantir a relevância do projeto, ou seja, assume-se que 

o mercado foi estudado justificando assim a necessidade do projeto, seja por questões de 

viabilidade econômica, estratégicas, ou outra qualquer que a organização empreendedora 

julgar. 
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2. METODOLOGIA 

O presente trabalho apresenta uma análise teórica do assunto abordado, por meio de pesquisas 

bibliográficas associadas à experiência do autor em projetos de desenvolvimento de produto 

visando propor uma metodologia que venha a contribuir com o sucesso de projetos similares. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

O Desenvolvimento de Produtos 

“O termo produto refere-se a um objeto concebido, produzido industrialmente com 

característica e funções, comercializado e usado pelas pessoas ou organizações, de modo a 

atender aos seus desejos e necessidades.” (BACK et al, 2008, p. 4). 

Produtos podem apresentar diferentes funções e complexidades, de modo que desenvolvê-los 

de maneira a comercializá-los é uma responsabilidade enorme por parte de quem empreende, 

pois os produtos precisam cumprir com as suas funções e precisam também ser duráveis o 

suficiente para que continuem sendo desejados por seus usuários. A funcionalidade e a 

durabilidade do produto precisam ser conquistadas a um preço aceitável, caso contrário, o 

mesmo não será possível de ser comercializado. 

Além dos fatores já mencionados, os produtos em desenvolvimento precisam também 

satisfazer às necessidades internas da organização empreendedora, ou seja, precisam respeitar 

requisitos de manufatura, de manutenção, de transporte, entre outros. Assim, pode-se concluir 

que desenvolver produtos é uma atividade bastante complexa, seja pela complexidade do 

produto em si, seja pelos diferentes requisitos, muita vezes conflitantes, que precisam ser 

satisfeitos. 

O Gerenciamento de Projetos 

“Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 

único.” (PMBOK, 2013, p. 3). 

Para que um projeto seja bem sucedido e que seus requisitos sejam atingidos, o mesmo deve 

ser gerenciado seguindo boas práticas, ferramentas e técnicas reconhecidas 

internacionalmente na comunidade de projetos. O gerenciamento de projetos, conforme 

estruturado pelo PMBOK (2013), consiste na aplicação de 47 processos, agrupados em cinco 

grupos de processos, a dez áreas de conhecimento. O quadro abaixo mostra os 47 processos 

indicados pelo PMBOK (2013), agrupados nos cinco grupos de processos, e a aplicação 

destes processos às áreas de conhecimento.  
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Figura 1 – Processos do PMBOK Quinta Edição 

Fonte: Adaptado de PMBOK, 2013, p. 61. 
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Nem todos os projetos demandam a aplicação dos 47 processos e das 10 áreas de 

conhecimento mencionados na Figura 1. Os processos e as áreas de conhecimento devem ser 

utilizados conforme a complexidade do projeto, ficando a critério da organização 

empreendedora, muitas vezes do gerente de projetos, a escolha de quais processos e quais 

áreas de conhecimento serão utilizados. 

O desenvolvimento de um novo produto é um empreendimento que se dá pela execução de 

um projeto. Como todo projeto, é necessário que o mesmo seja gerenciado profissionalmente 

para aumentar sua chance de sucesso. Considerando-se a metodologia de gerenciamento de 

requisitos que será proposta neste estudo, para aumentar a chance de sucesso em projetos de 

desenvolvimento de produtos destacam-se as seguintes áreas de conhecimento e os processos 

a elas aplicados: 

 Gerenciamento do Escopo do Projeto, 

 Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto, 

 Gerenciamento da Qualidade do Projeto. 

Descata-se ainda o termo de abertura do projeto, documento de saída de um dos processos de 

iniciação aplicado à área de conhecimento denominada Gerenciamento da Integração do 

Projeto. 

O Termo de Abertura do Projeto 

De acordo com o PMBOK (2013), o termo de abertura do projeto é um documento que 

autoriza, de maneira formal, a existência do projeto, dando ao gerente do projeto autoridade 

para utilizar recursos da organização para execução do mesmo.  

O termo de abertura do projeto é de extrema importância para a metodologia de 

gerenciamento de requisitos que será proposta nesse estudo pelo fato de conter, entre outras 

informações, os requisitos de alto nível. Estes requisitos serão posteriormente detalhados no 

processo de coleta dos requistos aplicado à área de gerenciamento de escopo do projeto. 

O Gerenciamento do Escopo 

Escopo de um produto pode ser entendido como características ou atributos que o produto em 

desenvolvimento deve ter, conforme os requisitos estabelecidos para o mesmo pela 

organização empreendedora. Em um projeto de desenvolvimento de produto, além do escopo 

do próprio produto, destaca-se também o escopo do projeto em si. O escopo do projeto 
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compreende o trabalho que o time de projeto precisa realizar ao longo do desenvolvimento 

para conceber o produto final.   

De acordo com Xavier (2008), um dos grandes desafios ao se gerenciar um projeto é definir 

claramente quais são os entregáveis do projeto no seu encerramento. Ou seja, é um grande 

desafio para o gerente de projeto definir o escopo do produto e por consequência o escopo do 

projeto. Ainda de acordo com Xavier (2008), entregáveis são produtos ou serviços, tangíveis e 

verificáveis, que devem ser produzidos pelo projeto durante sua execução para completar um 

projeto, ou uma parte dele. Ou seja, o produto final é um entregável, mas ao longo do projeto, 

pequenas entregas também são produzidas para que se possa ir verificando parcialmente se os 

escopos do produto e do projeto estão sendo atendidos. 

Segundo o PMBOK (2013), o gerenciamento do escopo do projeto é composto pelos 

processos que visam garantir que o projeto inclua todo o trabalho exigido, e somente o 

trabalho exigido, para completar o projeto com sucesso. 

Abaixo são descritos os processos que o PMI estabebece, por meio do PMBOK (2013), para o 

gerenciamento do escopo do projeto: 

Planejar o Gerenciamento do Escopo: 

“Planejar o gerenciamento do escopo é o processo de criar um plano de gerenciamento do 

escopo do projeto que documenta como tal escopo será definido, validado e controlado.” 

(PMBOK, 2013, p. 107). Conforme mostrado no fluxograma de processo abaixo, para 

desenvolver o plano de gerenciamento do escopo são necessárias algumas entradas e a 

aplicação de algumas técnicas e ferramentas. Além do plano de gerenciamento do escopo, 

outro documento de saída é gerado por este processo; o plano de gerenciamento dos 

requisitos. 

 

Figura 2 – Processo Planejar o Gerenciamento do Escopo 

Fonte: Adaptado de PMBOK, 2013, p. 107. 
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“O Plano de Gerenciamento dos Requisitos documenta como os requisitos serão analisados, 

documentados e gerenciados durante o projeto, e como as atividades dos requisitos serão 

planejadas, rastreadas e relatadas.” (SOTILLE at al, 2014, p.53). 

Coletar os Requisitos: 

“Os requisitos são condições ou capacidades que devem ser supridas pelo produto, serviço ou 

resultado do projeto, para satisfazer um contrato, padrão, especificação ou outro documento 

formal.” (Xavier, 2008, p. 70). Ou seja, os requisitos são características que o produto 

resultante do projeto deve ter, de acordo com a estratégia de negócio que definiu a criação do 

projeto. 

“Coletar os requisitos é o processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e 

requisitos das partes interessadas a fim de atender aos objetivos do projeto.” (PMBOK, 2013, 

p. 110). Os requisitos coletados servem como base para posterior definição do escopo do 

produto e do projeto.  

Conforme mostrado no fluxograma de processo abaixo, para coletar os requisitos do produto 

do projeto e do projeto são necessárias algumas entradas e a aplicação de algumas técnicas e 

ferramentas. Além da documentação dos requisitos, o processo de coleta de requisitos gera 

outro documento de saída; a matriz de rastreabilidade dos requisitos.  

 

Figura 3 - Processo Coletar os Requisitos 

Fonte: Adaptado de PMBOK, 2013, p. 111. 

 

Destaca-se aqui a importância da matriz de rastreabiliade dos requisitos. A matriz de 

rastreabilidade dos requisitos contém todas as informações sobre os requisitos, includindo as 

partes interessadas que demandaram os requisitos, os pacotes de trabalho associados a eles e 

as entregas que os satisfazem. A matriz de rastreabilidade dos requisitos é um dos pilares da 
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metodologia que será proposta por este estudo e será detalhadamente discutida nos capítulos 

seguintes. 

Definir o Escopo: 

“Definir o escopo é o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e 

do produto.” (PMBOK, 2013, p. 120). Ou seja, é o processo onde se descrevem os limites do 

projeto, serviço ou resultado, definindo quais dos requisitos coletados serão incluídos e quais 

não serão incluídos no escopo do projeto. Esta descrição é documentada por meio da 

Declaração do Escopo, documento de saída do processo de definição do escopo. 

“A declaração do escopo corresponde a um anteprojeto do trabalho a ser realizado.” 

(SOTILLE et al, 2014, p. 85). 

Conforme mostrado no fluxograma de processo abaixo, para definir o escopo são necessárias 

algumas entradas e a aplicação de algumas técnicas e ferramentas. Além da declaração do 

escopo do projeto, o processo de definição do escopo pode gerar a necessidade de 

atualizações em outros documentos do projeto.  

 

Figura 4 - Processo Definir o Escopo 

Fonte: Adaptado de PMBOK, 2013, p. 120. 

 

 

Criar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP): 

“Criar a estrutura analítica do projeto é o processo de subdivisão das entregas e do trabalho do 

projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.” (PMBOK, 2013, p. 125). 

“A estrutura análitica do projeto é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho 

a ser executado pela equipe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar as 

entregas requeridas.” (PMBOK, 2013, p. 126). 
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A EAP visa mostrar em forma de imagem as entregas previstas para o projeto. A forma de 

estruturar a EAP pode variar de projeto para projeto, de organização para organização, de 

gerente de projeto para gerente de projeto. O importante é que ela contenha todas as entregas 

que o projeto precisa realizar. O último nível da EAP é composto pelos pacotes de trabalho. 

Os pacotes de trabalho, juntamente com a matriz de rastreabilidade dos requisitos, também 

são um dos pilares da metodologia que será proposta por este estudo.  

Conforme mostrado no fluxograma de processo abaixo, para criar a EAP são necessárias 

algumas entradas e a aplicação de algumas técnicas e ferramentas. Esse processo gera como 

saída a Linha de Base do Escopo, composta pela declaração do escopo, gerada pelo processo 

de definição do escopo, pela EAP e pelo dicionário da EAP. “O dicionário da EAP é um 

documento complementar à EAP e especifica cada pacote de trabalho dela. Ele apresenta uma 

breve descrição dos pacotes de trabalho e os critérios de aceitação dos mesmos.” (SOTILLE 

et al, 2014, p. 113). 

 

Figura 5 - Processo Criar a EAP 

Fonte: Adaptado de PMBOK, 2013, p. 125. 

 

Uma EAP consistente é de extrema importância para a aplicação de diversos processos 

durante o gerenciamento do projeto. E para a criação de uma EAP consistente é fundamental 

que os requisitos sejam coletados e documentados de forma clara.  

Validar o Escopo: 

“Validar o escopo é o processo de formalização da aceitação das entregas concluídas do 

projeto.” (PMBOK, 2013, p. 133). Este processo aumenta a probabilidade de aceitação final 

do produto, serviço ou resultado, por meio da validação de entregas parciais do projeto. 

Sotille et al (2014) descreve a validação do escopo como sendo a ação se supervisão dos 

resultados intermediários e finais do projeto e suas entregas. 
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Conforme mostrado no fluxograma de processo abaixo, para validar o escopo são necessárias 

algumas entradas e a aplicação de algumas técnicas e ferramentas. Este processo gera como 

principal saída as entregas aceitas, ou solicitações de mudanças. Além destas saídas, a 

validação do escopo gera também informações sobre o desempenho do trabalho e pode gerar 

a necessidade de atualizações nos documentos do projeto. 

 

Figura 6 - Processo Validar o Escopo 

Fonte: Adaptado de PMBOK, 2013, p. 133. 

 

“A aceitação formal do escopo é fator fundamental para o cumprimento do planejamento do 

projeto.” (XAVIER, 2008, p. 187). As entregas aceitas, juntamente com os pacotes de 

trabalho e com a matriz de rastreabilidade dos requisitos, também são um dos pilares da 

metodologia que será proposta por este estudo.  

Controlar o Escopo: 

“O escopo congelado em um projeto e o abominável homem das neves tem algo em comum: 

ambos são mitos e desaparecem quando calor suficiente é aplicado.” (XAVIER, 2008, p. 

197). Após a definição do escopo, não significa que o mesmo não possa sofrer alterações, 

porém, é necessario que as alterações passem por um processo de avaliação de impactos, para 

que depois disso seja decidido se o escopo deve ou não ser alterado. Uma nova linha de base 

do escopo deve então ser gerada. 

“Controlar o escopo é o processo de monitormento do progresso do escopo do projeto e do 

escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo.” 

(PMBOK, 2013, p. 136). 

Conforme mostrado no fluxograma de processo abaixo, para controlar o escopo são 

necessárias algumas entradas e a aplicação de algumas técnicas e ferramentas. Este processo 
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gera como saída informações sobre o desempenho do trabalho e solicitações de mudanças. 

Pode gerar também a necessidade de atualizações nos planos de gerenciamento do projeto, 

nos documentos do projeto e em ativos de processos organizacionais. 

 

Figura 7 - Processo Controlar o Escopo 

Fonte: Adaptado de PMBOK, 2013, p. 136. 

 

O Gerenciamento das Partes Interessadas 

“Partes interessadas são pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem 

impactados por uma decisão, atividade ou resultado do projeto.” (PMBOK, 2013, p. 391). 

Gerenciar as partes interessadas do projeto consiste em identificá-las, analisar as suas 

expectativas, seu grau de influência e interesse pelo projeto e desenvolver estratégias de 

gerenciamento para garantir o seu engajamento ao longo do projeto. Gerenciar as partes 

interessadas envolve comunicação contínua com as mesmas para poder identificar suas 

necessidades e expectativas e poder gerenciar o seu engajamento ao longo do projeto. 

Abaixo são descritos os processos que o PMI estabebece, por meio do PMBOK (2013), para o 

gerenciamento das partes interessadas: 

Identificar as Partes Interessadas: 

“Identificar as partes interessadas é o processo de identificar pessoas, grupos ou organizações 

que podem ter impacto ou serem impactados por uma decisão, atividade ou resultado do 

projeto.” (PMBOK, 2013, p. 393). Este processo deve também analisar e documentar 

informações relevantes relacionadas ao interesse, nível de engajamento, influência e potencial 

impacto no sucesso do projeto.  
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Conforme mostrado no fluxograma de processo abaixo, para identificar as partes interessadas 

do projeto são necessárias algumas entradas e a aplicação de algumas técnicas e ferramentas. 

O documento de saída desse processo é o registro das partes interessadas.  

 

Figura 8 - Processo Identificar as Partes Interessadas 

Fonte: Adaptado de PMBOK, 2013, p. 393. 

 

O registro das partes interessadas é de fundamental importância e serve de entrada para vários 

outros processos de gerenciamento do projeto aplicado ao longo do mesmo.  

Planejar o Gerenciamento das Partes Interessadas: 

“Planejar o gerenciamento das partes interessadas é o processo de desenvolver estratégias 

apropriadas de gerenciamento para envolver as partes interessadas de maneira eficaz no 

decorrer de todo o ciclo de vida do projeto, com base na análise de suas necessidades, 

interesses e impacto potencial no êxito do projeto.” (PMBOK, 2013, p. 399). 

Conforme mostrado no fluxograma de processo abaixo, para planejar o gerenciamento das 

partes interessadas do projeto são necessárias algumas entradas e a aplicação de algumas 

técnicas e ferramentas. O documento de saída deste processo é o plano de gerenciamento das 

partes interessadas. Este processo pode gerar também a necessidade de alterações em outros 

documentos do projeto. 

 

Figura 9 - Processo Planejar o Gerenciamento das Partes Interessadas 

Fonte: Adaptado de PMBOK, 2013, p. 399. 
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Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas: 

“Gerenciar o engajamento das partes interessadas é o processo de se comunicar e trabalhar 

com as partes interessadas para atender às suas necessidades/expectativas, abordar as questões 

à medida que elas ocorem, e promover o engajamento apropriado das partes interessadas nas 

atividades do projeto, no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto.” (PMBOK, 2013, p. 

404). 

Conforme mostrado no fluxograma de processo abaixo, para gerenciar o engajamento das 

partes interessadas do projeto são necessárias algumas entradas e a aplicação de algumas 

técnicas e ferramentas. Este processo gera como saída registro de questões levantadas pelas 

partes interessadas e solicitações de mudanças. Como saída, pode haver ainda a necessidade 

de atualizações no plano de gerenciamento do projeto, em outros documentos do projeto ou 

nos ativivos de processos organizacionais. 

 

Figura 10 - Processo Gerenciar o Engejamento das Partes Interessadas 

Fonte: Adaptado de PMBOK, 2013, p. 404. 

 

Controlar o Engajamento das Partes Interessadas 

“Controlar o engajamento das partes interessadas é processo de monitorar os relacionamentos 

das partes interessadas no projeto em geral, e ajustar as estratégias e planos para o 

engajamento das mesmas.” (PMBOK, 2013, p. 409). 

Conforme mostrado no fluxograma de processo abaixo, para controlar o engajamento das 

partes interessadas do projeto são necessárias algumas entradas e a aplicação de algumas 

técnicas e ferramentas. O processo gera como saída informações sobre o desempenho do 

trabalho e solicitações de mudanças, além de poder demandar atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto, em outros documentos do projeto ou nos ativivos de processos 

organizacionais. 
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Figura 11 - Processo Controlar o Engajamento das Partes Interessadas 

Fonte: Adaptado de PMBOK, 2013, p. 410. 

 

O controle do engajamento das partes interessadas deve ser realizado continuamente pelo 

gerente de projeto de modo a manter as partes interessadas ao seu lado conseguindo seu apoio 

para uma execução eficaz e eficiente do projeto. 

O Gerenciamento da Qualidade 

O gerenciamento da qualidade em projetos deve garantir que os requisitos do projeto e do 

produto do projeto sejam cumpridos e realizados. Ou seja, ao se gerenciar a qualidade, 

pretende-se que ao fim do projeto, o mesmo tenha cumprido os seus objetivos de modo que 

suas entregas estejam de acordo com seus requisitos. 

Abaixo são descritos os processos que o PMI estabebece, por meio do PMBOK (2013), para o 

gerenciamento da qualidade do projeto: 

Planejar o Gerenciamento da Qualidade 

“Planejar o gerenciamento da qualidade é o processo de identificação dos requisitos e/ou 

padrões de qualidade do projeto e suas entregas, e de documentação de como o projeto 

demonstrará conformidade com os requisitos relevantes e/ou padrões de qualidade.” 

(PMBOK, 2013, p. 231). 

Conforme mostrado no fluxograma de processo abaixo, o planejamento do gerenciamento da 

qualidade necessita de algumas entradas e da aplicação de algumas técnicas e ferramentas. 

Como saída do processo, tem-se o plano de gerenciamento da qualidade, o plano de melhorias 

no processo, métricas da qualidade, listas de verificação da qualidade. Este processo pode 

ainda demandar como saída a atualização de documentos do projeto. 
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Figura 12 - Processo Planejar o Gerenciamento da Qualidade 

Fonte: Adaptado de PMBOK, 2013, p. 232. 

 

Destacam-se aqui as métricas da qualidade. Estas métricas descrevem atributos do projeto 

e/ou do produto e como estes serão medidos pelo processo de controle da qualidade. 

Realizar a Garantia da Qualidade 

“Realizar a garantida da qualidade é o processo de auditoria dos requisitos de qualidade e dos 

resultados das medições de controle de qualidade para garantir o uso dos padrões de qualidade 

e definições operacionais apropriados.” (PMBOK, 2013, p. 242). 

De forma prática, pode-se dizer que este processo tem como objetivo verificar se o projeto 

está seguindo os procedimentos e processos conforme definido no plano de gerenciamento da 

qualidade e também objetiva avaliar se o trabalho que está sendo executado pelo projeto pode 

ser, de alguma maneira, melhorado. 

De acordo com o fluxograma de processo abaixo, o processo de garantia da qualidade 

necessita de algumas entradas e da aplicação de algumas técnicas e ferramentas. Como saída 

do processo, tem-se principalmente solicitações de mudanças. Além disso, este processo pode 

demandar como saída atualizações no plano de gerenciamento do projeto, em outros 

documentos do projeto e em ativos de processos organizacionais. 

 

Figura 13 - Processo Realizar a Garantia da Qualidade 

Fonte: Adaptado de PMBOK, 2013, p. 243. 
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Controlar a Qualidade 

“Controlar a qualidade é o processo de monitoramento e registro dos resultados da execução 

das atividades de qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças 

necessárias.” (PMBOK, 2013, p. 248). 

Pode-se ainda dizer, de acordo com Mulcahy (2011), que controlar a qualidade consiste em 

assegurar um determinado nível de qualidade para uma entrega, ou seja, consiste em realizar 

medições para verificar se as entregas do projeto estão atendendo os padrões para elas 

estabelecidos. 

O fluxograma de processo abaixo mostra as entradas, ferramentas e técnicas e saídas deste 

processo. Como saída, tem-se as medições de controle da qualidade, alterações validadas, 

entregas validadas, informações sobre o desempenho do trabalho e solicitações de mudanças. 

Assim como o processo anterior, o controle da qualidade pode demandar atualizações no 

plano de gerenciamento do projeto, em outros documentos do projeto e em ativos de 

processos organizacionais. 

 

Figura 14 - Processo Controlar a Qualidade 

Fonte: Adaptado de PMBOK, 2013, p. 249. 

 

Destacam-se aqui as entregas validadas como uma das saídas do processo de controle da 

qualidade. Uma entrega validada significa que o projeto executou uma parcela de trabalho, 

gerando uma entrega que foi medida e considerada conforme quando comparada aos padrões 

de qualidade para ela definidos. 
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4. A IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DO ESCOPO PARA O SUCESSO 

DOS PROJETOS 

É de grande importância para que uma organização se mantenha competitiva no mercado que 

os seus projetos sejam desenvolvidos de maneira eficiente e eficaz. Ou seja, para que uma 

empresa que desenvolve produtos tenha sucesso junto ao mercado em que atua, é necessário 

lançar seus produtos no tempo correto, antes que seus competidores o façam. É necessário 

também que o desenvolvimento de seus produtos aconteça dentro do custo previsto, para 

garantir o seu retorno. Destaca-se ainda, que os produtos desenvolvidos sejam lançados com a 

qualidade com o qual foram especificados, ou seja, que seus requisitos sejam atendidos.  

“Para iniciar a coleta do escopo do cliente é necessário que entendamos a sua necessidade, 

pois o que ele está solicitando pode ou não resolver o problema que o levou a solicitar o 

projeto.” (XAVIER, 2008, p. 71). 

O primeiro passo para desenvolver e lançar um produto de sucesso é conhecer a necessidade 

do mercado. Imaginando que este passo esteja bem resolvido pela organização 

empreendedora, isto é, que ela tenha estudado e entendido o que o mercado deseja, é então 

necessário que este desejo ou necessidade seja entendido pela equipe que irá gerenciar o 

projeto de desenvolvimento do produto. Portanto, considera-se de primordial importância que 

a equipe de projeto tenha informação e competência para definir um escopo de projeto, 

incluindo aqui o escopo do produto.  

Porém, não é suficiente para garantir o sucesso do empreendimento que o escopo seja bem 

definido. É necessário monitorá-lo ao longo de todo o projeto. De acordo com Xavier (2008), 

você pode congelar o escopo de um projeto, mas não as expectativas do cliente. Desta forma, 

entende-se que o escopo pode sofrer alterações ao longo do projeto, mas tem-se que monitorar 

estas alterações de modo a poder avaliar seus impactos no restante do projeto e obter a 

aceitação das partes interessadas e principalmente do patrocinador do projeto. É preferível 

corrigir o escopo no meio do caminho a lançar um produto que não atenda à expectativa do 

mercado. 

Um escopo bem definido e bem controlado aumenta significativamente as chances de 

alcançar alguns dos principais objetivos da maioria dos projetos: concluir o projeto dentro do 

prazo pré-determinado, respeitando o custo orçado e entregando os produtos do projeto 

conforme os requisitos especificados.  
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Um escopo mal definido pode afetar negativamente o andamento e os resultados do projeto. 

Uma definição de escopo falha pode levar a retrabalhos durante o projeto e como 

consequência, tem-se atraso nas entregas, aumento de custo do projeto e entregas com 

resultados diferentes da expectativa das partes interessadas e do patrocinador do projeto, que, 

em termos práticos, significa entregas não alinhadas às expectativas do cliente final. Com isto, 

pode-se concluir que o sucesso do projeto, com sua entrega no tempo planejado, com o custo 

planejado e com a qualidade desejada, passa por uma boa definição e controle do escopo.  Um 

dos principais pontos para uma correta definição do escopo é o levantamento e gerenciamento 

dos requisitos do projeto e do produto do projeto. A importância do gerenciamento dos 

requisitos é destacada no capítulo seguinte. 
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5. A IMPORTÂNCIA DOS REQUISITOS PARA O GERENCIAMENTO DO 

ESCOPO E DO PROJETO' 

“Requisitos, também chamados de especificações ou indicadores, são condições ou 

características que atendem às necessidades e expectativas das partes interessadas e que, 

portanto, precisam estar presentes nas entregas de projeto e de produto.” (SOTILLE et al, 

2014, p. 55).  

No capítulo anterior, descreveu-se a importância do gerenciamento do escopo, passando pela 

sua correta definição e pelo seu controle apurado ao longo da execução do projeto. Mas para 

que um escopo posso ser bem definido e posteriormente bem controlado, é necessário que os 

requisitos sejam coletados, documentados e gerenciados de forma bastante detalhada, pois um 

escopo não pode ser bem definido se os requisitos do projeto e do produto não forem claros e 

precisos.  

Pode-se dizer que os requisitos são o ponto de partida para que se tenha um escopo bem 

estruturado. Mas não somente isto. Os requisitos servem como entrada para vários outros 

processos apresentados pelo PMI no PMBOK (2013): 

 Definir o escopo 

 Criar a EAP 

 Validar o escopo 

 Controlar o escopo 

 Planejar o gerenciamento da qualidade. 

Analisando mais profundamente os processos do PMBOK (2013), nota-se que há varios 

processos aplicados ao gerenciamento de diferentes áreas do projeto que indiretamente 

utilizam os requisitos como entrada. Ou seja, estes processos utilizam como entrada 

documentos que foram criados tendo os requisitos como entrada: 

 Gerenciamento do tempo 

 Gerenciamento do custo 

 Gerenciamento da qualidade 

 Gerenciamento dos recursos humanos 

 Gerenciamento dos riscos  

 Gerenciamento das aquisições 
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Portanto, pode-se dizer que os requisitos servem de base não só para o gerenciamento do 

escopo, mas para o gerenciamento de praticamente todas as demais áreas de conhecimento 

apresentadas pelo PMI, excluindo o gerenciamento da comunicação e das partes interessadas. 

Para que os demais processos que dependem da documentação dos requisitos sejam bem 

executados, é então imprescindível que os requisitos sejam coletados e armazenados de forma 

detalhada e transparente por meio da matriz de rastreabilidade dos requisitos. Esta matriz 

servirá de base para a metodologia de gerenciamento dos requisitos que será proposta por este 

estudo. 

Conforme já descrito neste trabalho, para que uma organização que desenvolve produtos 

tenha sucesso ao colocar seus produtos no mercado, é necessário que ela tenha estudado o 

mercado a fim de entender suas necessidades. Mas de nada adianta um bom entendimento do 

mercado, se as necessidades e desejos identificados pela organização não forem transmitidos 

de forma adequada ao time que irá gerenciar o projeto de desenvolvimento de um 

determinado produto. Portanto, não se pode negligenciar a coleta, a documentação e o 

gerenciamento dos requisitos. Sem estes, corre-se o risco de entregar algo diferente do que o 

que foi identificado na análise de necessidades de mercado. 

Para que os requisitos possam ser coletados e documentados adequadamente é necessário que 

a identificação das partes interessadas seja realizada de forma bastante criteriosa. A 

importância das partes interessadas para o gerenciamento dos requisitos é descrita no capítulo 

seguinte. 
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6. A IMPORTÂNCIA DAS PARTES INTERESSADAS PARA O 

GERENCIAMENTO DOS REQUISITOS 

Mostrada a importância do gerenciamento dos requisitos para que o projeto entregue aquilo 

que ele foi incumbido de entregar, deve-se saber que para que os requisitos sejam coletados, 

armazenados e gerenciados de forma eficaz, é extremamente importante que se faça uma 

identificação detalhada das partes interessadas do projeto, pois são elas que irão contribuir 

para a coleta dos requisitos e, posteriormente, para a aceitação das entregas. 

Também é preciso que se faça uma classificação apurada das partes interessadas quanto ao 

seu grau de poder e interesse pelo projeto. Em organizações maiores, que desenvolvem 

produtos complexos, muitas vezes não é possível dar a mesma atenção a todas as partes 

interessadas, logo, conhecendo-se o seu grau de poder e interesse, pode-se focar no 

gerenciamento das partes interessadas que podem trazer mais impactos para o projeto. 

Contudo, apenas identificar as partes interessadas e classificá-las quanto ao seu grau de poder 

e interesse não são o bastante para se realizar um gerenciamento de requisitos robusto. É 

preciso que as partes interessadas sejam gerenciadas ao longo de todo o projeto, desde sua 

indentificação até o momento de validar o escopo, ou seja, de obter a aceitação das entregas. 

É necessário manter as partes interessadas informadas sobre o andamento do projeto; 

recomenda-se que entregas parciais do projeto sejam comunicadas e discutidas com as partes 

interessadas; é muito mais barato perceber e corrigir um desvio em uma entrega parcial a 

esperar e perceber o erro apenas durante o processo de aceitação das entregas finais. Manter 

as partes interessadas informadas e pedir o suporte das mesmas faz com que elas se sintam 

importantes para o projeto e ajuda a mantê-las engajadas ao longo do projeto. Esta prática 

deve ser exercitada ao longo de todo o projeto para que se tenha mais chance de obter a 

aceitação das entregas finais junto às partes interessadas.  

Visto a importância do gerenciamento do escopo, do gerenciamento dos requisitos e do 

gerenciamento das partes interessadas para se aumentar as chances de entregar ao 

patrocinador do projeto o que ele espera, e por consequência aquilo que o mercado mostra 

como necessidade, faz-se necessário ainda abordar a importância do gerenciamento da 

qualidade, para garantir que as entregas estejam alinhadas aos requisitos. Esta relação será 

descrita no capítulo seguinte. 
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7. A IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

Gerenciar o escopo, incluindo uma detalhada coleta de requisitos, e gerenciar as partes 

interessadas são ações que sem dúvida contribuem significativamente para que um projeto de 

desenvolvimento de produto entregue, ao ser concluído, aquilo que o patrocinador tinha como 

expectativa. Porém, uma área de extrema importância para se aumentar ainda mais as chances 

de ser bem sucedido ao fim de um projeto é o gerenciamento da qualidade do projeto. 

De nada adianta ter requisitos claramente documentados, pacotes de trabalho minuciosamente 

criados, um bom gerenciamento do engajamento das partes interessadas se não houver 

critérios claros para o atingimento dos requisitos do projeto e do produto a ser entregue pelo 

projeto. Ou seja, tendo os requisitos criados, é necessário que sejam definidos indicadores, 

critérios de aceitação e métodos de verificação destes indicadores para avaliar se as entregas 

do projeto estão de acordo com os requisitos e, consequentemente, se estão atendendo às 

expectativas das partes interessadas que solicitaram tais requisitos, e também do patrocinador 

do projeto. 

Após a definição destes padrões de qualidade, com seus indicadores e critérios de aceitação, é 

preciso que se faça a verificação se tais indicadores foram atingidos. Isto se faz por meio do 

processo de controle da qualidade. Esse processo vai resultar nas entregas validadas, ou seja, 

entregas que estejam de acordo com os critérios de aceitação para atingimento dos requisitos. 

Posteriormente, estas entregas validadas serão então apresentadas a quem as solicitou para 

concluir a validação do escopo, ou seja, para se obter a aceitação das entregas por parte de 

quem crios os requisitos. 

Portanto, o gerenciamento da qualidade não garante diretamente a satisfação do cliente final, 

mas se os requisitos tiverem sido corretamente definidos, de acordo com as expectativas do 

mercado, um correto gerenciamento da qualidade deve resultar em entregas que estejam de 

acordo com os requisitos, e, indiretamente, pode contribuir para a entrega de produtos que 

levem à satisfação do cliente. 

 

 



33 

 

8. A SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

O Problema 

Muitas vezes o desenvolvimento de um produto costuma ser complexo devido à natureza 

técnica do produto em questão, mas também devido ao grande número de variáveis e partes 

interessadas que precisam ser satisfeitas durante a sua execução, pois durante o processo de 

desenvolvimento, existem diferentes interesses na organização:  

 Interesse da equipe que desenvolve o produto 

 Interesse da área de manufatura que terá que montar o produto em questão 

 Interesse da área de pós-venda que terá que dar suporte para manutenção do produto 

 Interesse do patrocinador do projeto 

 Interesse da área comercial que terá que vender o produto 

 E outros 

Não é raro uma empresa desenvolver um produto e perceber, ao lança-lo no mercado, que ele 

não atende às necessidades dos clientes. Muitas vezes um produto é desenvolvido e colocado 

no mercado sem que se tenha certeza que o mercado deseja este produto. Por isto, é 

importante conhecer as necessidades do mercado e definir requisitos para desenvolver 

produtos que satisfaçam os desejos e atendam às necessidades dos clientes. Ao se criar 

requisitos claros para o desenvolvimento de produtos, aumenta-se bastante a chance de o 

produto ser bem sucedido no mercado. Porém, mesmo conhecendo as necessidades e desejos 

do mercado e mesmo tendo especificado requisitos adequadamente, não é raro perceber, ao 

concluir um projeto, que muitas vezes o produto entregue não é exatamente aquilo que o 

cliente estava esperando. Ou seja, conhecer bem as necessidades e desejos do mercado e 

especificar os requisitos adequadamente não são atividades suficientes para garantir que o 

produto desenvolvido e lançado pelo projeto será concebido conforme tais necessidades e que 

terá sucesso durante seu ciclo de vida.  

A falta de entendimento dos requisitos pode afetar a definição do escopo do projeto, bem 

como seu custo e cronograma, podendo levar a um desenvolvimento incorreto do produto e a 

um não aceite das entregas por parte do patrocinador do projeto. Todos estes fatorem podem 

levar ao insucesso do projeto. Por isto, é de fundamental importância não somente a coleta 

dos requisitos, mas também uma correta interpretação dos mesmos por parte de todos os 

executores do projeto. 
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Pode-se utilizar o conceito da escala servqual, nome do instrumento de mensuração da 

qualidade percebida criado por três pesquisadores norte-americanos de marketing, 

Parasuraman, Zeithaml e Berry em 1988, para destacar a importância de se conhecer a 

necessidade do mercado, mas também de se gerenciar os requisitos e o escopo do projeto para 

que se tenha sucesso ao conclui-lo e lançar um produto. 

 

Figura 15 – Modelo SERVQUAL 

Disponível http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342010000100021. Acesso em: 30 de setembro 

2016. 

 

De acordo com o modelo proposto, a qualidade em serviços pode ser comprometida por cinco 

faltas, ou lacunas (gaps):  

 A primeira lacuna pode acontecer devido à diferença entre a expectativa do mercado, 

ou cliente, e a percepção destas expectativas por parte da organização.  

 A segunda lacuna pode se dar devido à discrepância entre a percepção que a gerência 

de uma organização tem acerca das expectativas do mercado e aquilo que é 

especificado para ser entregue como serviço, ou seja, aquilo que é definido como 

padrão de qualidade.  

 A terceira lacuna acontece em função da diferença entre a especificação do serviço a 

ser prestado e o serviço efetivamente entregue.  

 A quarta coluna ocorre devido à diferença entre o serviço prometido ao cliente e o 

serviço efetivamente prestado. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342010000100021
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 A quinta e última lacuna é a diferença entre o serviço percebido pelo cliente e o 

serviço esperado pelo cliente. 

Pode-se fazer uma analogia substituindo a qualidade do serviço pela qualidade de um 

determinado produto entregue ao patrocinador de um projeto e consequentemente ao 

mercado.  

O estudo aqui presente propoe a utilização de uma metodologia de gerenciamento de 

requisitos que objetiva garantir que projetos de desenvolvimento entreguem produtos que 

estejam de acordo com as suas especificações. Assume-se que as necessidades do mercado 

sejam claramente entendidas pela organização empreendedora, ou seja, que os dados para 

definição das especificações, ou requisitos, estejam disponíveis a partir de estudos de 

mercados bem executados. Com isto, este estudo não irá abordar a solução para a coluna 1 do 

modelo servqual adaptado para desenvolvimento de produtos.  

O objetivo principal é que a metodologia proposta possa auxiliar no atingimento do escopo do 

produto do projeto, focando no gerenciamento de requisitos, desde sua coleta até 

demonstração de que os mesmos foram atingidos. Portanto, pretende-se que esse estudo ajude 

a minimizar, se não for possível eliminar, as lacunas 2 e 3 do modelo servqual adaptado para 

desenvolvimento de produtos. Com isto, como consequência, as lacunas 4 e 5 também tendem 

a ser minimizadas. 

A aplicação da metodologia aqui proposta fica a critério da organização empreendedora e do 

gerente de projetos em função da complexidade do produto em desenvolvimento.  

A metodologia a ser proposta para solucionar o problema em estudo não visa garantir a 

relevância do projeto, ou seja, assume-se que o mercado foi estudado justificando assim a 

necessidade do projeto, seja por questões de viabilidade econômica, estratégicas, ou outra 

qualquer que a empresa julgar. 

Metodologia para a solução do problema: 

Para resolver o problema exposto no capítulo anterior, propoe-se utilizar uma metodologia de 

gerenciamento de requisitos. Esta metodologia visa tratar os requistos desde sua coleta até a 

validação das entregas que atendem aos requisitos. 

Esta metodologia foca nos processos marcados no quadro abaixo que traz os 47 processos do 

PMI: 
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Figura 16 – Identificação dos processos chave para a metodologia proposta pelo autor 

Fonte: Adaptado de PMBOK, 2013, p. 61. 
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Extraindo estes processos do quandro acima, propoe-se o fluxograma simplificado abaixo 

como chave para a definição da metodologia aqui proposta: 

 

Figura 17 – Fluxograma simplificado da metodologia proposta pelo autor 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Ao longo deste fluxo, o projeto vem sendo executado. As atividades para desenvolver o 

produto em si acontecem após a criação da EAP. Depois, as entregas geradas são avaliadas 

pelo processo de controle da qualidade. Pode-se representar isso de forma simplificada e 

esquemática, conforme abaixo: 

 

Figura 18 - Fluxograma simplificado da metodologia proposta pelo autor 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Vale ressaltar que a representação acima é simplificada, pois na prática existem outros 

processos aplicados, como a definição das atividades e a criação do cronograma, antes que o 

produto comece a ser efetivamente desenvolvido e antes que o projeto comece a gerar 

entregas. 
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Vale ressaltar também que, na prática, não necessariamente todos os processos descritos no 

fluxograma acima ocorrem em sequência; muitas vezes alguns processos se sobrepoem ao 

longo do tempo, ou seja, ocorrem de forma paralela e um retroalimenta o outro. 

Porém, em projetos de desenvolvimento de produtos, devido à sua natureza, simplesmente 

coletar os requisitos pode não ser suficiente para se definir um escopo robusto. Então, para 

aumentar as chances de gerar entregas que estejam realmente alinhadas aos requisitos, 

propoem-se que estes requisitos sejam mais bem detalhados para que os especialistas que vão 

trabalhar no desenvolvimento do produto tenham mais certeza acerca do trabalho que 

precisam executar. Desta forma, propoe-se que após o processo de coleta dos requisitos, os 

mesmos sejam detalhados considerando-se os seguintes pontos: 

 Quebrar o produto em sistemas menores 

 Interpretar e traduzir os requisitos 

 Avaliar a conexão entre os diferentes requisitos 

 Balancear os diferentes requisitos 

 Validar os requisitos  

Pode-se então redefinir o fluxo de processo apresentado anteriormente: 

 

Figura 19 - Fluxograma detalhado da metodologia proposta pelo autor 

Fonte: Elaboração do autor. 

 



39 

 

A intenção com a proposta desta metodologia de gerenciamento de requisitos não é criar 

novos processos além dos propostos pelo PMI no PMBOK (2013), por isto, estas etapas de 

detalhamento dos requisitos são mostradas em outra cor no fluxograma acima. Estas etapas 

podem ser atividades que fazem parte do trabalho de definição do escopo, após a coleta dos 

requisitos, e não são consideradas processos. Estas etapas são explicadas e exemplificadas nos 

próximos capítulos. 

É importante ressaltar que as demais áreas de conhecimento e demais processos propostos 

pelo PMI, por meio do PMBOK (2013), continuam sendo aplicados ao longo de todo o 

projeto. Porém, estes não são foco deste estudo. E também não se pode deixar de mencionar, 

que ao longo dos processos mencionados acima, é necessário que se faça o gerenciamento da 

integração do projeto, para garantir a conexão entre os processos destacados e também para 

que os demais processos sejam revisados conforme a necessidade. 

  

Figura 20 - Fluxograma detalhado da metodologia proposta pelo autor com integração do projeto 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

Em resumo, a metodologia aqui proposta deve servir de guia para coletar os requisitos e 

decompor estes requisitos em requisitos mais específicos ligados aos sistemas que compoem o 
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produto em desenvolvimento. Além disso, ela deve ser capaz de monitorar o atingimento dos 

requisitos ao longo do projeto para que o escopo possa ser validado junto ao patrocinador do 

projeto. 

Identificar as partes interessadas 

Conforme descrito anteriormente, o ponto de partida para a metodologia proposta para 

gerenciamento de requisitos é a identificação das partes interessadas. 

 

Figura 21 – Primeira etapa do fluxograma detalhado da metodologia proposta pelo autor 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

Identificar as partes interessadas de maneira consistente, documentado-as adequadamete e não 

deixando de fora da análise ninguém que possa afetar ou ser afetado pelo projeto, permite que 

o próximo passo, a coleta dos requisitos, aconteça de maneira eficaz e eficiente. Ou seja, se 

todas as partes interessadas forem identificadas, a probabilidade de se conseguir coletar 

requisitos que efetivamente contribuam para posteriormente definir o escopo aumenta 

significativamente. 
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Coletar os requisitos 

O processo de coleta de requisitos inicia-se com a análise do termo de abertura do projeto, 

documento que descreve o objetivo principal do projeto, bem como um resumo do escopo 

esperado, e também do registro das partes interessadas, pois estas deverão ser consultadas 

para fornecerem seus requisitos.  

Coletar os requisitos é a segunda etapa da metodologia de gerenciamento de requisistos 

proposta por este estudo: 

 

 

Figura 22 – Segunda etapa do fluxograma detalhado da metodologia proposta pelo autor 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

É neste ponto que propoe-se que se inicie a matriz de rastreabilidade dos requisitos. Propoe-se 

que esta matriz contenha as informações abaixo: 

 Número/identificação do requisito 

 Descrição do requisito 

 Se o requisito é do produto ou de projeto e outras classificações que o projeto julgar 

necessárias 

 Parte interessada que levantou o requisito 

 Número dos requisitos relacionados, ou seja, quais requisitos de alguma maneira tem ligação 

com o requisito em questão. 
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Propoe-se também que esta mesma matriz contenha outros campos que serão usados 

posteriormente para validar o escopo, ou seja, para obter a aceitação das entregas junto às 

partes interessadas e ao patrocinador do projeto: 

 Resultado final 

 Aceitação da entrega 

A figura abaixo mostra uma proposta para a matriz de rastreabilidade: 

 

Figura 23 – Matriz de rastreabilidade simplificada proposta pelo autor 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Este estudo foca em projetos de desenvolvimento de produto, portanto, vamos chamar estes 

requisitos vindos das partes interessadas de requisitos de primeiro nível, ou requisitos de nível 

do produto. Da mesma forma, a matriz acima será chamada de matriz de rastreabilidade dos 

requisitos de primeiro nível, ou dos requisitos de nível do produto. Faz-se necessária esta 

nomenclatura, pois nos próximos passos da metodologia será mostrado que estes requisitos 

precisam ser decompostos em outros níveis mais detalhados para aumentar a probabilidade de 

sucesso das entregas. A fim de facilitar o entendimento da metodologia proposta, será 

utilizado um exemplo fictício de um produto com os seguintes requisitos de primeiro nível: 

 

Figura 24 - Matriz de rastreabilidade simplificada proposta pelo autor com exemplo 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Quebrar o produto em sistemas menores 

A partir deste ponto, o time executor do projeto deve quebrar os requisitos de primeiro nível 

em requisitos menores, chamados aqui de requisitos técnicos. Para isto, é necessário que o 

produto seja quebrado em partes menores. Posteriormente, serão especificados requisitos 

técnicos para estas partes menores. Esta é a terceira etapa da metodologia de gerenciamento 

de requisistos proposta por este estudo: 

 

Figura 25 - Terceira etapa do fluxograma detalhado da metodologia proposta pelo autor 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A quebra do produto em partes menores possibilita ao time de projeto ter uma visão mais 

detalhada do produto em desenvolvimento e aumenta as chances de atingimento dos 

requisitos. Atingindo os requisitos especificados para as partes menores, consequentemente os 

requisitos de primeiro nível, ou nível de produto, também serão atingidos.  

A proposta é dividir o produto em sistemas em diferentes níveis. A Figura 26 mostra em 

forma de tabela como poderia ser realizada a quebra de um produto em diferentes sistemas. 

Neste caso, o produto foi dividido em dois subsistemas. Estes, por sua vez, foram divididos 

em outros dois subsistemas cada um e assim sucessivamente. A quantidade de subsistemas e 

níveis de quebra deve ser avaliada pelo time de projeto em função da complexidade do 

produto em desenvolvimento. O último nível será chamado de nível de componente, neste 
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nível têm-se os componentes isolados que fazem parte dos subsistemas que irão compor o 

produto completo. 

 

Figura 26 – Divisão do produto em sistemas menores proposta pelo autor 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Interpretar e traduzir os requisitos 

Nesta etapa, a equipe de projeto, mais especificamente os especialistas em desenvolvimento 

de produto, devem avaliar os requisitos de primeiro nível e decompor estes requisitos em 

requisitos menores, aplicados aos subsistemas utilizados para decompor o produto em partes 

menores. Esta decomposição dos requisitos deve ser realizada com base na experiência dos 

especialistas. Esta é a quarta etapa da metodologia de gerenciamento de requisistos proposta 

por este estudo. 

 

Figura 27 - Quarta etapa do fluxograma detalhado da metodologia proposta pelo autor 

Fonte: Elaboração do autor 
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A decomposição dos requisitos em requisitos para as partes menores do produto demandará 

posteriormente que estes requisitos aplicados às partes menores do produto completo sejam 

verificados quanto ao seu atingimento. Isto deve ser feito em todos os níveis até se chegar ao 

produto completo. 

O que se propõe aqui é utilizar o modelo V de engenharia de sistemas muito utilizado em 

desenvolvimento de Softwares. No caso de desenvolvimento de produtos, este modelo divide 

o produto em partes menores com requisitos para cada uma destas partes e posteriormente 

verifica o atingimento de cada um dos níveis de quebra. 

A figura abaixo mostra do lado esquerdo os requisitos decompostos, de cima para baixo, em 

diferentes níveis. Do lado direito posteriormente será mostrada a verificação, realizada de 

baixo para cima. 

 

Figura 28 – Modelo V de engenharia de sistema – decomposição dos requisitos 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

O resultado desta etapa é uma matriz detalhada de requisitos aplicados às partes menores do 

produto (subsistemas e componentes). Ou seja, nesta etapa os requisitos de nível de produto 

são transformados em uma linguagem técnica e descompostos em partes menores para 

possibilitar à equipe de projeto desenvolver componentes que, quando integrados, possam 

levar ao atingimento dos requisitos de nível de produto. 

Desta forma, haverá uma matriz específica para cada requisito de nível de produto mostrando 

a quebra destes requisitos em requisitos aplicados aos subsistemas do produto completo. 
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Figura 29 – Matriz detalhada de requisitos para sistemas do produto final proposta pelo autor 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Voltando ao exemplo do produto fictício proposto anteriormente, seria necessário então criar 

duas matrizes detalhadas de requisitos, uma para o requisito ID1 e outra para o requisito ID2. 

Para o requisito ID3 não se aplica a criação de uma matriz de decomposição, pois o mesmo é 

um requisito de projeto e não de produto. 

A figura abaixo mostra a decomposição do requisito ID1, massa: 

 

Figura 30 - Matriz detalhada de requisitos para sistemas do produto final proposta pelo autor com exemplo 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

No caso da massa, cujo requisito é não ser superior a 350kg, os especialistas, baseado em suas 

experiências, poderiam propor então que o subsistema 1 tivesse uma massa de no máximo 

150kg e que o subsistema 2 tivesse uma massa de no máximo 200kg. O requisito seria então 

decomposto pelos especialistas até o nível de componentes isolados. 

Por sua vez, a figura seguinte mostra a decomposição do requisito ID2, custo de produção: 
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Figura 31 - Matriz detalhada de requisitos para sistemas do produto final proposta pelo autor com exemplo 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Da mesma forma, pela experiência dos especialistas, seriam criados requisitos para cada 

subsistema que compoe o produto final, até o nível de componente isolado. 

Avaliar a relação entre os diferentes requisitos 

Uma vez tendo coletado os requisitos, decomposto o produto em desenvolvimento em partes 

menores e criando matrizes de decomposição de requisitos para os diferentes sistemas do 

produto, é necessário avaliar os requisitos que são conflitantes, ou seja, faz-se necessário 

analisar quais requisitos que impedem que outros requisitos sejam atingidos. Esta etapa será 

importante para que se possa negociar os requisitos com as diferentes partes interessadas a 

fim de definir junto a estas partes interessadas e ao patrocinador do projeto os requisitos que 

devem ser priorizados. 

 

Figura 32 - Quinta etapa do fluxograma detalhado da metodologia proposta pelo autor 

Fonte: Elaboração do autor. 
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É neste ponto que se deve voltar à matriz de rastreabilidade dos requisitos e documentar as 

informações relativas aos requisitos que possuem conexão entre si. Para isto, prope-se que 

seja preenchida a coluna indicada na figura abaixo: 

 

Figura 33 - Matriz de rastreabilidade simplificada proposta pelo auto com requisitos relacionados 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Voltando ao exemplo fictício adotado como exemplo, pode-se dizer, após a análise dos 

requisitos de nível de produto, decomposição do produto e dos requisitos, que os requisitos 

ID1 e ID2 de alguma maneira estão relacionados, ou seja, somente um deles pode ser atingido 

plenamente. Pode-se admitir que materiais mais leves devam ser utilizados no produto em 

questão para que o seu requisito de massa, ID1, seja atingido. Contudo, estes materiais 

encarecem o produto, desta forma, o requisito de custo máximo do produto, ID2, não poderia 

ser atintido. 

 

Figura 34 - Matriz de rastreabilidade simplificada proposta pelo auto com requisitos relacionados com exemplo 

Fonte: Elaboração do autor. 
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O requisito ID3 por sua vez, de acordo com o julgamento do time de projeto não possue 

relação com os outros dois requisitos citados no exemplo. 

Balancear os diferentes requisitos  

Conhecendo-se a relação entre os diferentes requisitos, é necessário então discutir com as 

partes interessadas e com o patrocinador do projeto os conflitos entre requisitos identificados 

pela equipe de projeto. Esta discussão faz-se necessária para mostrar às partes interessadas 

que não será possível entregar o produto com todas as especificações solicitadas. 

É necessário também auxiliar as partes interessadas na análise dos conflitos e na priorização 

dos requisitos, ou seja, quais requisitos são mandatórios e quais podem, eventualmente, ter 

seus valores revistos. É muito mais saudável para o projeto conhecer estes conflitos e saná-los 

no inicio do projeto a continuar o desenvolvimento sabendo que não será possível entregar 

todas as especificações solicitadas e somente informar as partes interessadas no nomento das 

entregas. 

Esta etapa da metodologia demandará a atualização de vários documentos do projeto, 

incluindo a matriz de rastreabilidade dos requisitos de nível do produto e as matrizes 

detalhadas aplicadas aos sistemas que compoem o produto. 

Pode-se dizer que esta etapa é responsável por colocar as partes interessadas em harmonia e 

alinhar as diferentes expectativas das mesmas. 

 

Figura 35 – Sexta etapa do fluxograma detalhado da metodologia proposta pelo autor 

Fonte: Elaboração do autor. 
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A partir deste ponto, supoe-se que o requisito ID2 do exemplo utilizado neste estudo tenha 

sido revisto para que o requisito ID1 pudesse ser priorizado. Desta forma, a matriz de 

rastreabilidade dos requisitos de nível de produto ficaria assim: 

 

Figura 36 – Matriz de rastreabilidade com requisitos atualizados após priorização de requisitos 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Validar os requisitos 

Após balancear os diferentes requisitos, ou seja, após analisar, revisar e ajustar os requisitos 

conforme descrito nas etapas anteriores, é necessário que se obtenha a aceitação formal das 

partes interessadas acerca dos requisitos, isto é, deve-se apresentar os requisitos e pedir a 

aprovação formal dos mesmos para todas as partes interessadas do projeto.  

 

Figura 37 - Sétima etapa do fluxograma detalhado da metodologia proposta pelo autor 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Definir o escopo 

Após obter a aceitação formal dos requisitos por parte das partes interessadas, pode-se então 

partir para a criação da declaração do escopo. Ou seja, conhecendo-se em detalhes os 

requisitos do produto a ser desenvolvido é possível concluir a definição do escopo do projeto 

e do produto em desenvolvimento pelo projeto. 

 

Figura 38 – Oitava etapa do fluxograma detalhado da metodologia proposta pelo autor 

Fonte: Elaboração do autor. 

Criar os pacotes de trabalho 

Uma vez que os requisitos foram coletados, o produto foi decomposto em partes menores com 

requisitos associados a estas partes menores e o escopo definido, deve-se então criar a 

estrutura analítica do projeto. A metodolodia proposta por este estudo recomenda que sejam 

criados pacotes de trabalho para todos os diferentes níveis de sistemas que compoem o 

produto e, consequentemente, para todos os níveis de requisitos.  

 

Figura 39 - Nona etapa do fluxograma detalhado da metodologia proposta pelo autor 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Desta forma, será possível verificar passo a passo o atingimento dos requisitos, desde o nível 

de componente até o nível do produto final. Ou seja, será possível verificar as entregas 

menores e prever se as entregas maiores serão entregues conforme a especificação. Assim, 

pode-se prever também se o produto final será entregue conforme os requisitos de nível de 

produto. Desta maneira, é possível tomar ações antecipadamente caso as pequenas entregas 

estejam desviando dos requisitos definidos no nível de componente aumentando as chances de 

sucesso ao concluir a entrega final do projeto. 

Após criar a estrutura analítica do projeto, propoe-se que os pacotes de trabalho sejam 

associados aos requisitos do produto, em todos os seus níveis. Recomenda-se que a relação 

entre os requisitos e os pacotes de trabalho seja mostrada na matriz de requisitos detalhados, 

ou seja, na matriz de decomposição dos requisitos de nível de produto em requisitos menores, 

conforme mostrado na matriz abaixo. 

 

Figura 40 – Matriz detalhada de requisitos com os pacotes de trabalho associados 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Planejar a Qualidade 

A próxima etapa da metodologia aqui proposta consite em realizar o planejamento da 

qualidade. 

Nesta etapa devem ser identificados os padrões de qualidade do projeto e suas entregas. Ou 

seja, devem ser definidos os critérios de aceitação das entregas do projeto e consequentemente 

do atingimento dos requisitos do produto do projeto. Devem também ser definidos os métodos 

de medição para verificar o atingimento de tais critérios. A documentação destes critérios 

pode ser feita num documento separado ou na própria matriz de requisitos detalhados. 
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Figura 41 - Décima etapa do fluxograma detalhado da metodologia proposta pelo autor 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A figura abaixo mostra um pedaço da matriz de requisitos com uma proposta para que sejam 

colocados na mesma matriz o critério de aceitação e o método de verificação para avaliar o 

atingimento dos requisitos. Apenas o nível 1 da matriz é mostrado para facilitar a 

visualização, mas o mesmo deve ser feito para os demais níveis da matriz. 

 

Figura 42 – Matriz detalhada de requisitos com critério de aceitação e método de verificação das entregas 

Fonte: Elaboração do autor. 

Controlar a Qualidade 

Esta etapa consiste em verificar as entregas, ou seja, durante este processo deve ser verificado 

se as entregas estão conforme os critérios de aceitação. Esta etapa deve ser realizada em todos 

os níveis da matriz de requisitos detalhados e de forma contínua. Ou seja, quando as entregas 

referentes aos pacotes de trabalho para atingimento dos requisitos do nível de componente 

forem concluídas, deve ser realizado o controle da qualidade para verificar tais entregas. 
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Neste momento, se o time de projeto julgar necessário, já podem ser tomadas ações corretivas 

para aumentar as chances de atingimento das entregas relacionadas aos requisitos de nível 

mais alto e consequentemente do nível de produto. 

 

Figura 43 – Décima primeira etapa do fluxograma detalhado da metodologia proposta pelo autor 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Durante a etapa de interpretação e tradução dos requisitos de nível de produto em requisitos 

detalhados para os sistemas e componentes que compoem o produto final utilizou-se o modelo 

V de engenharia de sistemas para descrever a decomposição dos requisitos desde as partes 

maiores até as partes menores do produto em questão. Pois bem, agora, na etapa de controle 

da qualidade, ou de verificação das entregas, deve-se avaliar de baixo para cima no modelo V 

o atingimento dos requisitos, conforme propoe a figura abaixo. Ou seja, estando as entregas 

verificadas pelo controle da qualidade, entende-se que os requisitos associados a estas 

entregas estão cumpridos. 

 

Figura 44 - Modelo V de engenharia de sistema – verificação 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Vale ressaltar que se uma determinada entrega relacionada ao nível de componente não for 

atingida, não necessariamente uma entrega de nível mais alto deixará de ser aprovada pelo 

controle da qualidade. Pode ser, por exemplo, que uma entrega fique abaixo do critério de 

aceitação definido para a mesma, porém, uma segunda entrega do mesmo nível pode superar 

o critério para ela definido, e, ao se analisar o resultado do nível acima, pode ser que a entrega 

fique dentro dos critérios de aceitação. 

Ao utilizar o exemplo da matriz de requisito detalhado da massa do componente fictício 

proposto por este estudo, pode-se exemplificar mais facilmente como que a não aprovação de 

uma determinada entrega não necessariamente impossibilitará a aprovação das entregas nos 

níveis acima. Supondo que a massa do componente 1.2.1.1 possa ser no máximo 10kg e que o 

resultado medido após a conclusão da entrega tenha sido 11kg, pode-se dizer que a entrega 

para este componente isoladamente não está aceita. Mas supondo também que a massa do 

componente 1.2.1.2, cujo limite máximo era de 10kg, tenha ficado com 9kg após a conclusão 

do controle da qualidade sobre esta entrega, conclui-se então que a entrega do subsistema 

1.2.1, cujo limite máximo era de 20kg, foi cumprida conforme a espeficiação. Na figura 

abaixo são mostradas apenas as entregas do nível de componente e do sistema composto por 

estes componentes, para facilitar a visualização.  

 

Figura 45 – Matriz detalhada de requisitos com resultados das entregas 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Por isto, é importante analisar as entregas isoladamente e também de forma conjunta, pois se 

uma entrega for analisada apenas isoladamente, o time de projeto pode, de forma equivocada, 

tomar ações de correção, gastando tempo e dinheiro não previstos no projeto. 
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A matriz específica para cada requisito de nível de produto recomendada pela metodologia 

proposta por este estudo, mostrando a quebra destes requisitos em requisitos aplicados aos 

subsistemas do produto completo, contendo os pacotes de trabalho, os critérios de aceitação e 

método de verificação das entregas e a conclusão acerca da validação das entregas é mostarda 

no APÊNDICE A – PROPOSTA DE MATRIZ DETALHADA PARA DECOMPOSIÇÃO 

DOS REQUISITOS. 

Validar o Escopo 

Após concluir o controle da qualidade, ou seja, após verificar quais entregas estão de acordo 

com os critérios de aceitação e endereçar eventuais ações para correção dos desvios, chega o 

momento de validar o escopo. Esta etapa consiste em apresentar as entregas para as partes 

interessadas que levantaram os requisitos do projeto, incluindo o patrocinador do projeto, e 

obter a aceitação formal das entregas. Ou seja, é neste momento que as partes interessadas 

dirão se as entregas estão cumprindo com os requisitos de nível de produto conforme suas 

expectativas.  

 

Figura 46 - Décima segunda etapa do fluxograma detalhado da metodologia proposta pelo autor 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Tudo que foi realizado anteriormente, a quebra do produto em partes menores, a 

decomposição dos requisitos de produto em requisitos aplicados às partes menores do 

produto, a definição do escopo e a definição das entregas associadas aos requisitos, a 

definição dos critérios de aceitação para as entregas e para o atingimento dos requisitos e o 

controle da qualidade para validação das entregas, são etapas consideradas essenciais para que 
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este momento, de aceitação das entregas pelas partes interessadas, aconteça com sucesso, ou 

seja, este é o desfecho pretendido com a utilização da metodologia proposta por este estudo 

para o gerenciamento dos requisitos, desde sua coleta, até a aceitação das entregas pelas 

partes interessadas e pelo patrocinador do projeto. 

Nesta etapa, propoe-se voltar à matriz de rastreabilidade dos requisitos de nível de produto e 

documentar os resultados das entregas comparando-os com os requisitos. Deve-se também 

documentar a aceitação ou recusa das entregas. Caso alguma entrega seja recusada, ou seja, 

caso algum requisito não tenha sido completamente atingido e isto não seja aceito pelas partes 

interessadas ou pelo patrocinador do projeto, ações devem ser tomadas. Possivelmente algum 

trabalho terá de ser refeito e as etapas da metodologia aqui propostas devem ser seguidas 

novamente, porém, aplicadas somente aos requisitos cujas entregas associadas não foram 

aceitas. A matriz de rastreabilidade dos requisitos do exemplo do equipamento fictício 

utilizado neste estudo é mostrada abaixo. 

 

Figura 47 – Matriz de rastreabilidade com aceitação dos requisitos de nível de produto 

Fonte: Elaboração do autor. 
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9. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi propor uma metodologia para gerenciamento de requisitos em 

projetos de desenvolvimento de produtos visando aumentar a chance de entregar, ao fim do 

projeto, um produto que atenda às expecativas do patrocinador do projeto e das partes 

interessadas do projeto. Esta metodologia foi proposta diante da dificuldade observada pelo 

autor em projetos de desenvolvimento de produtos nos quais o time de projeto não tinha uma 

visão clara dos requisitos do produto do projeto, pois muitas vezes os requisitos colocados 

pelo patrocinador e pelas partes interessadas não se apresentam com especificações técnicas 

suficientes para permitir o desenvolvimento do produto de forma adequada. 

A metodologia proposta para solucionar o problema exposto neste estudo compreende a 

coleta dos requisitos de nível de produto, ou seja, requisitos vindos do patrocinador e das 

partes interessadas do projeto, passando pela quebra do produto em sistemas menores. Isto 

permite que o time de projeto, composto por especialistas em desenvolvimento de produto, 

possa avaliar os requisitos de nível de produto e decompô-los em requisitos para as partes 

menores do produto, com base nas suas experiências. Desta forma, é possível monitorar ao 

longo do projeto o atingimento dos requistos criados para as partes menores do produto e 

fazer uma previsão se será possível atender os requisitos das partes maiores e, por 

consequência, do produto completo. Esta forma de trabalhar com os requisitos e com a 

verificação das entregas permite definir ações para correação de desvios de forma antecipada, 

e não apenas quando o produto todo estiver desenvolvido. 

Após ter as entregas verificadas é possível então validar o escopo junto ao patrocinador e às 

partes interssadas, ou seja, é possível apresentar os resultados e discutir junto com as pessoas 

que levantaram os requisitos se elas aceitam as entregas e concordam com o atingimento dos 

requisitos e com os eventuais desvios que não tenham sido solucionados ao longo do projeto. 

Com esta metodologia, conclui-se que é possível para o time de projeto conhecer claramente 

os requisitos com os quais eles estão trabalhando e, consequentemente, as entregas do projeto 

podem ser criadas de maneira consistente. É possível também fazer avaliações parciais do 

atingimento das entregas e dos requisitos menores e prever se os requisitos maiores serão 

atingidos de acordo com suas especifações. Com isto, entende-se que a chance de entregar um 

produto final conforme as espeficiações são aumentadas e o custo de desenvolvimento do 

produto tende a ser menor, pois é esperado menos retrabalho ao longo do projeto. 
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10. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Sugere-se investigar se a metodologia proposta por este estudo pode ser aplicada em projetos 

que não sejam de desenvolvimento de produtos e, se necessário, adaptá-la para outras 

aplicações.  

Recomenda-se também o desenvolvimento de um aplicativo que possa tornar mais ágil a 

criação das matrizes de requisitos detalhados para os subsistemas e componentes que 

compoem o produto final. Este aplicativo poderia também tornar mais fácil a identificação de 

requisitos que, se modificados, podem afetar outros requisitos relacionados. Desta forma, 

durante a fase de balanceamento dos requisitos, quando alguns requisitos menos prioritários 

são revisados, pode-se facilmente perceber quais outros requisitos deverão ser revistos. 
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APÊNDICE A – PROPOSTA DE MATRIZ DETALHADA PARA 

DECOMPOSIÇÃO DOS REQUISITOS 

 

 

Figura 48 – Proposta de matriz detalhada para decomposição dos requisitos 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Requisito 

Atingido
Resultado

Subsistema

Nível 1

Requisito 

Subsistema

Nível 1

Pacotes de 

trabalho 

associados

Critério de 

aceitação

Método de 

verificação
Resultado

Entrega 

validada

Subsistema

Nível 2

Requisito 

Subsistema 

Nível 2

Pacotes de 

trabalho 

associados

Critérios de 

aceitação

Método de 

verificação
Resultado

Entrega 

validada

Subsistema

Nível 3

Requisito 

Subsistema 

Nível 3

Pacotes de 

trabalho 

associados

Critérios de 

aceitação

Método de 

verificação
Resultado

Entrega 

validada
Componente Requisito Componente

Pacotes de 

trabalho 

associados

Critério de 

aceitação

Método de 

verificação
Resultado

Entrega 

validada

Comp1.1.1.1 Req Comp1.1.1.1

Comp1.1.1.2 Req Comp1.1.1.2

Comp1.1.2.1 Req Comp1.1.2.1

Comp1.1.2.2 Req Comp1.1.2.2

Comp1.2.1.1 Req Comp1.2.1.1

Comp1.2.1.2 Req Comp1.2.1.2

Comp1.2.2.1 Req Comp1.2.2.1

Comp1.2.2.2 Req Comp1.2.2.2

Comp2.1.1.1 Req Comp2.1.1.1

Comp2.1.1.2 Req Comp2.1.1.2

Comp2.1.2.1 Req Comp2.1.2.1

Comp2.1.2.2 Req Comp2.1.2.2

Comp2.2.1.1 Req Comp2.2.1.1

Comp2.2.1.2 Req Comp2.2.1.2

Comp2.2.2.1 Req Comp2.2.2.1

Comp2.2.2.2 Req Comp2.2.2.2

SS2 Req SS2

Requisito de 

Produto - 1

SS1 Req SS1

SS2.2 Req SS2.2

SS2.1 Req SS2.1

SS1.2 Req SS1.2

SS2.2.2 Req SS2.2.2

Req SS2.1.1

SS2.1.2 Req SS2.1.2

SS2.2.1 Req SS2.2.1

SS2.1.1

SS1.1.2 Req SS1.1.2

SS1.2.1 Req SS1.2.1

SS1.1 Req SS1.1

SS1.1.1 Req SS1.1.1

SS1.2.2 Req SS1.2.2


