
    

 

  

 

  

FÁBIO ABRAHIM ATALA 

 

 

GESTÃO DE PROJETOS COM ESTUDO DE CASO PARA O 

APLICATIVO NHAC 

 

 

Trabalho apresentado ao curso MBA em 

Gerenciamento de Projetos, Pós-Graduação lato 

sensu, Nível de Especialização, do Programa 

FGV Management da Fundação Getulio Vargas, 

como pré-requisito para a obtenção do Titulo de 

Especialista.  

 

 

  Edmarson Bacelar Mota 

  Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

Denise Margareth Oldenburg Basgal 

Orientador 

Curitiba – Pr 

2016 



    

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso, Gestão de Projetos com estudo de caso para o Aplicativo 

NHAC, elaborado por Fábio Abrahim Atala 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: Local, Data 

 

 

Edmarson Bacelar Mota 

Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Denise Margareth Oldenburg Basgal 

Orientador 

 

 



    

 

  

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

O aluno Fábio Abrahim Atala, abaixo assinado, do curso de MBA em Gerenciamento de 

Projetos, Turma 4/14 do Programa FGV Management, realizado nas dependências da 

instituição conveniada ISAE FGV Curitiba, no período de 08/agosto/2014 a 20/agosto/2016, 

declara que o conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado Gestão de Projetos com 

estudo caso para o Aplicativo NHAC, é autêntico e original. 

 

Curitiba, 18 de novembro de 2016 

 

 

Fábio Abrahim Atala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Fazer um MBA é investir tempo e dinheiro em troca de conhecimento. Dedico este trabalho 

às pessoas que sentiram minha ausência, em casa, nos eventos e nas ocasiões em que busquei 

constantemente a busca pelo aprendizado para que eu possa me tornar um profissional e uma 

pessoa melhor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Agradecimentos 

 

Agradeço aos Professores e meus colegas de MBA que colaboraram com sua experiência para 

que eu pudesse concluir esta graduação. Agradeço a minha família, namorada e amigos pela 

compreensão e apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Resumo 

O objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso é aplicar os conceitos de variadas áreas do 

Gerenciamento de Projetos para conceber um aplicativo para restaurantes que atenda às 

necessidades dos clientes e estabelecimentos. Para isto serão utilizadas técnicas 

contextualizadas neste documento. Como modelo será utilizado o NHAC que é um aplicativo 

voltado para restaurantes e clientes que almoçam fora de casa diariamente por fatores diversos. 
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Abstract 

The objective this Monograph is apply the concepts of diferente areas of Project Managment 

to design as application for restaurantes that meets the needs of customers and businesses. For 

this will be use techniques contextualized in this document. As a model will be used NHAC wich 

is a focused application to restaurants and customers who lunch away daily by several factors.  

 Key words: Project Managment, Application, NHAC. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

O crescente mercado de aplicativos e sua intensa competitividade tem feito com que os 

desenvolvedores optem primordialmente pela velocidade do lançamento de uma novidade do 

que na qualidade do produto gerado. Muitas vezes este produto não atende as reais necessidades 

das partes interessadas. 

Muitos produtos já nascem fadados ao fracasso, por não terem uma correta avaliação de 

mercado, por não possuírem um bom designer gráfico, ou por não atenderem as necessidades 

dos clientes e ainda sofrem por não serem lançados com uma estratégia de negócio adequada. 

O planejamento da construção, a contratação de mão de obra e a divulgação de 

aplicativos para smartphones devem ser administradas por conceitos sólidos de gerenciamento 

de projetos para obterem melhores resultados. Neste trabalho de conclusão de curso 

utilizaremos a metodologia do PMBOK, para construção de um aplicativo para restaurantes 

denominado NHAC. 

O aplicativo NHAC visa atender a população que almoça fora de casa diariamente, por 

motivos diversos e gostaria de conhecer antecipadamente o cardápio e os preços dos 

restaurantes ao seu redor. Esta necessidade surge por vários motivos, desde uma dieta com 

restrição alimentar, ou o simples prazer de comer algo que deseja. Saber antecipadamente o que 

cada restaurante oferece diariamente é uma forma de não ser surpreendido quando se escolhe 

um restaurante. 

Além da população em geral outro stakeholder relevante são os proprietários ou gerentes 

de restaurantes que possuem no aplicativo uma forma de divulgar seu cardápio de modo prático, 

eficiente e rápido, alcançando cada vez mais clientes e divulgando sua marca para um público 

alvo que possui real interesse em seu produto. 

A seguir apresentaremos a parte teórica que formará a metodologia de desenvolvimento 

deste aplicativo, que pode e será utilizada também na construção de outros aplicativos, e o Caso 

de Uso que resultou da aplicação desta metodologia de desenvolvimento. 
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2. METODOLOGIA  

A metodologia deste trabalho de conclusão de curso consiste em aplicar conceitos de 

gerenciamento de aquisições, escopo, comunicação, custos, riscos, tempo e stakeholders para a 

construção de um aplicativo para smartphones denominado NHAC que é caso de uso deste 

documento. O NHAC é desenvolvido por uma equipe de comum acordo que disponibiliza suas 

horas vagas para criação do produto reduzindo significativamente os custos financeiros. Mesmo 

assim é necessário contratar mão de obra terceirizada para geração de interfaces, marketing e 

suporte a infraestrutura. Desta forma o gerenciamento de aquisições foi realizado em um maior 

nível de detalhes porque consiste em uma das maiores despesas do projeto. Após aplicação 

prática da teoria este trabalho apresenta os resultados que foram alcançados até o presente 

momento no aplicativo NHAC, em seguida a seção de resultados futuros descreve o que está 

planejado em data posterior à entrega deste documento.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 PESQUISAS E FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM A CRIAÇÃO DO 

APLICATIVO NHAC 

Segundo JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO (2011) um a cada quatro paulistanos 

almoçam fora todos os dias. Uma pesquisa realizada com 1618 pessoas, demonstra que por mês, 

moradores de São Paulo, desembolsam juntos R$ 797 milhões de reais para almoçarem fora de 

casa. Isso significa que cada adulto gasta em média R$ 91 reais mensais em restaurantes da 

capital. 

Segundo a BURTI (2012) uma pesquisa do instituto Data Popular publicado na revista 

Conexão – Os brasileiros e as refeições – mostra que 65,3% da população comem fora de casa, 

sendo que mais da metade pertencem a classe C. Estes brasileiros gastaram juntos em 2012 

mais de 121,4 bilhões de reais. 

Ainda segundo BURTI (2012) o instituto Sebrae SP publicou um estudo informando a 

existência de 141 mil pequenos empreendimentos em todo Estado de São Paulo dedicados 

diretamente a alimentação.  

Estes 141 mil empreendimentos são possíveis clientes para o aplicativo NHAC que pode 

alcançar uma abrangência muito maior em território nacional.  

Segundo DATAFOLHA (2015) em reportagem do Bom Dia Brasil o brasileiro que 

almoça fora de casa gasta quase um salário mínimo por mês. A pesquisa fez 5.118 entrevistas 

em estabelecimentos comerciais e considera refeições completas, incluindo bebida, sobremesa 

e cafezinho.  

Segundo o anuário brasileiro da ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR (2013) a tabela 1 

demonstra que o tempo médio das refeições no Brasil era de duas horas diárias em 1971, 

reduzindo para 15 minutos a partir de 1999/2000. Entre os fatores que colaboraram para a busca 

de uma refeição pronta estão, maior conveniência e falta de tempo para preparar a comida. 

Colaborou também neste cenário o aumento da participação de mulheres na população 

economicamente ativa (PEC), este número chegou a 48% em 2012. Outro fator relevante foi o 

aumento do número de pessoas morando sozinhas e a diminuição do número médio de 

habitantes por residência (3 pessoas em 2012). 
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A Tabela 1 faz um comparativo que começa no ano de 1971 mas só a partir de 2003 que 

o levantamento se torna sequencial até 2012. Neste comparativo está a porcentagem dos gastos 

com alimentação das famílias e a porcentagem das mulheres na população economicamente 

ativa (PEC), além do tempo em minutos gasto por refeição. Segundo esta pesquisa o tempo 

médio gasto pelas famílias em refeições em 1971 era de duas horas diminuindo a partir de 

1997/98 para quinze minutos até o ano de 2012. Sendo considerado que em 1971 vinte e três 

por cento das mulheres faziam parte da população economicamente ativa, sendo que em 2012 

esse número saltou para 45,3 por cento. Com relação ao total gasto com refeições fora de casa 

esse número saltou de 11,7 por cento em 1971 para   31,1% em 2012. 

 
Tabela 1: Despesas de Alimentação versus Participação da Mulher na PEC (2012). 

 

 

  Com base no que vimos nesta seção podemos concluir que a nível nacional o aplicativo 

NHAC tem uma vasta gama de potênciais usuários (pessoas que almoçam fora diariamente) e 

potênciais clientes (restaurantes) que podem contribuir com um valor mensal de assinatura para 

divulgar seus cardápios e atingir o seu público alvo de forma dinâmica e eficaz justificando 

assim a sua concepção. 
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3.2 FUNDAMENTOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

  

Nesta seção iremos contextualizar a teoria de gerenciamento de projetos que será 

aplicada no aplicativo NHAC que é o caso de uso deste trabalho. 

 

Segundo VALLE (2010) existem dezenas de definições corretas para caracterizar um 

projeto bem sucedido e apesar da variedade praticamente todas as definições concordam que 

um projeto bem sucedido é aquele que: 

 Produziu todas as entregas planejadas; 

 Foi completado dentro do cronograma aprovado; 

 Foi executado dentro do orçamento aprovado; 

 Foi entregue de acordo com todas as especificações funcionais de performance 

e de qualidade; 

 Alcançou todas as suas metas, objetivos e propósitos; 

 Atingiu todas as expectativas das partes interessadas; 

 

Segundo VALLE(2010) os processos de gerenciamento de projetos podem ser 

integrados de acordo com o momento em que são usados no projeto. 

 Iniciação: Processo que formaliza a existência do projeto para a organização, 

define seus objetivos e seu escopo inicial, nomeia o gerente de projeto e autoriza 

a mobilização de recursos da organização para sua realização; 

 Planejamento: Processo que determinará, com um melhor grau de precisão, o 

que deve ser feito, por meio da declaração de escopo, e como deve ser feito, por 

meio de um plano de gerencimento de projeto.  

 Execução: Produção das entregas do projeto por meio da integração de pessoas, 

organizações e recursos materiais; 

 Monitoramento e controle: Processo que formaliza o encerramento do projeto, o 

aceite dos resultados obtidos, o encerramento oficial de contratos e a 

desmobilização da equipe.  
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Segundo PMBOK (2013) a figura 1 ilustra o fluxo de informações de projeto seguindo 

os diversos processos usados para gerenciar o mesmo. Estas etapas englobam a execução do 

projeto, os processos de controle que visam mostrar o desempenho do trabalho ao longo do 

projeto, o controle geral do projeto que visa mostrar uma visão gerencial do projeto, o plano de 

comunicação e controle das mudanças do projeto.  

 

 

Figura 1. Dados, informações e fluxo de relatórios do Projeto – Fonte PMBOK (2013). 

 

Segundo PMBOK (2013) a Figura 2 ilustra o Grupo de Processos de Gerenciamento de 

Projetos as fases de Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, um ciclo 

PDCA, que são executadas dentro de cada etapa do Gerenciamento de Projetos (Integração, 

Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicações, Riscos, Aquisições e 

Stackeholders). 
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Figura 2. Grupos de Processos de Ger. Projetos – Fonte PMBOK (2013). 
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3.3 FUNDAMENTOS DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

 

Segundo SOTILLE (2014) O Gerenciamento do Escopo é o processo que garante que o 

projeto inclui todo o trabalho requerido, e somente o trabalho requerido, para completa-lo com 

sucesso. O Gerenciamento do escopo é a base para o planejamento do projeto e deve ser 

conduzido de forma precisa, uma vez que forma a base do trabalho a ser desenvolvido. O Plano 

de Gerenciamento do Escopo do Projeto inclui as seguintes etapas, Declaração do Escopo do  

Projeto, Construção da EAP (Estrutura Analítica do Projeto), Gerenciamento de Mudanças 

mostrando como elas serão monitoradas e controladas e o TAP (Termo de Abertura do Projeto) 

que servirá como entrada para o Projeto. 

Assim sendo, consideramos relevante para construção do Aplicativo NHAC, criarmos 

um Termo de Abertura onde será designado o gerente do projeto, a equipe do projeto, as 

responsabilidades e os riscos. Também construiremos a declaração de escopo do projeto que 

conterá os objetivos do projeto, as premissas e restrições entre outros campos, e montaremos 

também a estrutura analítica do projeto (EAP). 

A figura 3 foi extraída de ANTIQUERA (2011) demonstra a integração do processo de 

gerenciamento de escopo com suas respectivas entradas e saídas. A verificação é realizada sobre 

as entregas realizadas e aceitas. Os relatórios de desempenho e as solicitações de mudança 

impactam diretamente no Controle do Escopo. 

 

Figura 3 – Processos de Gerenciamento de Escopo – fonte ANTIQUERA (2011) 
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  3.4 FUNDAMENTOS DE AQUISIÇÕES 

Para construção do aplicativo NHAC necessitaremos de uma interface amigável, 

eficiente e fácil de utilizar, para isto será necessário a contratação de um fornecedor 

especializado, cujo o produto resultante deve constar na Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

como uma aquisição. O mesmo se aplica para a estratégia de divulgação e marketing. 

 Segundo o PMBOK (2013), o gerenciamento das aquisições em um projeto implica a 

necessidade de utilização de processos de planejamento, de condução e administração e de 

encerramento de aquisições. Para Huston (1996), o objetivo do gerenciamento de aquisições é 

obter os materiais, equipamentos e serviços externos ao projeto, de acordo com os parâmetros 

técnicos de desempenho, de qualidade, de prazos e de custos definidos quando da autorização 

do gerenciamento. 

 Segundo XAVIER (2013) o planejamento das aquisições consiste na criação de um 

plano de gerenciamento do projeto (PGP), que irá definir o caminho que sejam alcançados os 

objetivos pretendidos. Um dos documentos que podem fazer parte do PGP é o plano de 

gerenciamento das aquisições, que descreve como devem ocorrer no projeto os processos de 

aquisição de produtos e serviços (desde a decisão de adquirir, passando pela contratação do 

fornecedor escolhido, até o encerramento do contrato). 

 Ainda segundo XAVIER (2013) a forma de planejar as aquisições consiste em: 

 Decidir fazer ou adquirir (análise make-or-buy) 

 Elaborar o mapa de aquisições do projeto; 

 Planejar o processo de aquisição de bens e serviços; 

 Planejar como será definida a empresa vencedora e o modelo de contrato a ser 

assinado pelas partes; 

 Planejar a administração das aquisições; 

 Planejar o encerramento das aquisições. 

 

No aplicativo NHAC além da Identidade visual, a estratégia de divulgação e marketing será um 

pacote a ser adquirido. Desta forma, ambos os pacotes deverão constar na estrutura analítica do 

projeto como tal. 
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A Figura 4 ilustra o processo de Gerenciamento de Aquisições. Este processo passa por 

etapas tais como: planejar compras e aquisições, planejar a contratação de fornecedores, 

solicitar ofertas de serviços e respostas de fornecedores, selecionar os fornecedores, estabelecer 

e administrar o contrato e verificar a entrega final e encerrar o contrato.  

 

 

 

Figura 4 – Processos de Gerenciamento de Aquisições – fonte ANTIQUERA (2011) 

 

3.5 FUNDAMENTOS DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

Segundo Barbosa (2014) O plano de gerenciamento do projeto contém o plano de 

gerenciamento de custos, que deve determinar o formato e estabelecer os critérios e diretrizes 

para planejar, estimar, orçar e controlar os custos do projeto. Ele pode ser definido por um 

Project management office (PMO) da organização executora ou ser definido pelo próprio 

projeto. 

No caso do aplicativo NHAC como é um projeto interno o plano é definido pelo próprio 

projeto. 
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3.6 FUNDAMENTOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Segundo o PMBOK (PMI,2013) O plano de gerenciamento dos riscos é um componente 

do plano de gerenciamento do projeto, e descreve como as atividades de gerenciamento dos 

riscos serão estruturadas e executadas. O plano de gerenciamento de riscos inclui o seguinte: 

 

 Metodologia: Define as abordagens, ferramentas e fontes de dados que podem ser 

usadas para realizar o gerenciamento de riscos no projeto. 

 Papéis e Responsabilidades: Define o líder, o apoio e os membros da equipe de 

gerenciamento dos riscos para cada tipo de atividade do plano de gerenciamento dos 

riscos e, explica suas responsabilidades. 

 Orçamento: Estima os fundos com base nos recursos designados, para inclusão na linha 

de base dos custos, e estabelece os protocolos para aplicação das reservas de 

contingência do cronograma e as atividades do gerenciamento dos riscos a serem 

incluídas no cronograma do projeto. 

 Prazos: Define quando e com que frequência os processos de gerenciamento de riscos 

serão realizados durante o ciclo de vida do projeto, estabelece os protocolos para 

aplicação das reservas de contingências do cronograma e estabelece as atividades de 

gerenciamento dos riscos a serem incluídas no cronograma do projeto. 

 Categoria de Riscos: Fornece um meio de agrupar possíveis causas de risco. 

 Definições de probabilidade e impacto dos riscos. A qualidade e a credibilidade da 

análise dos riscos requerem a definição de diferentes níveis de probabilidade e impacto 

dos riscos que são específicos ao contexto do projeto. 

 Matriz de Probabilidade e Impacto: É uma rede para o mapeamento de probabilidade de 

ocorrência de cada risco e o seu impacto nos objetivos do projeto caso tal risco ocorra. 

 Tolerância revisadas das partes interessadas: As tolerâncias podem ser revisadas no 

processamento de planejamento dos riscos. 

 Formatos de Relatórios: Definem como os resultados do processo de gerenciamento de 

riscos serão documentados, analisados e comunicados. 

 Acompanhamento: Define como as atividades de risco serão registradas e auditadas. 
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O plano de gerenciamento de riscos do NHAC é uma matriz sucinta onde serão descritos os 

riscos a consequências dos mesmos, o que deve ser feito para mitigar o risco, o tipo do risco, o 

nível de impacto dele, a probabilidade deste risco ocorrer e a data limite para seja realizada a 

ação de mitigação. 

 

 

3.7 FUNDAMENTOS DE GERENCIAMENTO DE TEMPO 

 Segundo VALLE (2010) os diagramas de rede também chamados de redes de 

planejamento se fundamentam na representação do projeto por meio de atividades interligadas. 

Ele pode ser montado pelo método Pert e pelo Critical Path Method CPM e entre suas vantagens 

estão: 

 Mostra com clareza as relações de dependências entre as atividades. 

 Idêntifica as relações de precedência e sequência de atividades críticas. 

 Disponibiliza as datas, primeira data de início e primeira data de término. 

 Possibilita a compreensão da lógica interna do projeto. 

 Possibilita determinar a duração do projeto. 

 Serve de guia para a verificação das atividades. 

 Facilita a organização, a atribuição do trabalho e induz a um planejamento lógico. 

 

No aplicativo NHAC o diagrama de redes tem como principal objetivo facilitar a organização 

do trabalho. 

 

3.8 FUNDAMENTOS DE GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS 

A figura 5 apresenta o gerenciamento dos stakeholders e as áreas de conhecimento 

envolvidas. Identificar os stakeholders, Planejar o gerenciamento dos stakeholders, 

Gerenciar o engajamento dos stakeholders, Controlar o engajamento dos stakeholders 

fazem parte das funções do gerente de projetos e é crucial para o sucesso do trabalho 

realizado. 
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Figura 5 – Grupos de Processos de Gerenciamento de Stakeholders – fonte PMBOK (2013) 

 

Segundo LABROSSE (2013) os psicólogos sociais John French e Bertram Corvo em 

1959 identificaram cinco tipos de poder denominados de: legítimo, recompensa, especialista, 

referência e coercitivo. Os mesmos podem ser utilizados para estabelecer uma relação de 

confiança, interesse, conforto e controle com os stakeholders. Segue abaixo uma breve 

descrição deste poderes. 

Legitimação: Baseado na posição hierárquica ou organizacional. 

Poder de Recompensa: Baseado na habilidade de prover recompensas através de 

incentivos de adesão. 

Especialista: Baseado na expertise, skill, conhecimento, capacitação e portanto 

influência pelo respeito existente. 

Referência: Baseado na personalidade, admiração, simpatia, ou seja capaz de 

influenciar. 

Poder Coercitivo: Baseado no Medo. 

 

No aplicativo NHAC após a identificação dos stakeholders envolvidos veremos qual o 

grau de poder x interesse que eles possuem sobre o mesmo. E classificaremos qual o tipo de 

poder que eles exercem sobre o aplicativo. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

A fase de desenvolvimento do aplicativo NHAC colocará em prática os conceitos vistos 

na secção de Referencial Teórico conforme utilizados no decorrer da construção do aplicativo 

NHAC até a etapa em que ele se encontra.  

4.1 CRONOGRAMA DO APLICATIVO NHAC 

O cronograma do aplicativo NHAC está descrito na Tabela 2 e leva em consideração 

atividades de iniciação, monitoramento, controle e execução do projeto. As atividades estão 

divididas por meses. Considera-se que em aproximadamente um ano desde a data de início do 

projeto a aplicação estará pronta para o lançamento. 

 

Tabela 2: Cronograma do Aplicativo NHAC. 

EAP ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 INÍCIO TÉRMINO

1.1.1 Inicio do Projeto

1.1.1.1 Termo de Abertura 02/01/2016 30/01/2016

1.1.1.2 Reunião de Kickoff 02/01/2016 30/01/2016

1.1.2 Plano do Projeto

1.1.2.1 Declaração de Escopo 02/01/2016 28/02/2016

1.1.2.2 EAP 02/01/2016 28/02/2016

1.1.2.3 Cronograma 01/02/2016 30/03/2016

1.1.2.4 Matriz de Responsabilidade 01/02/2016 30/03/2016

1.1.2.5 Plano de Comunicação 01/02/2016 30/03/2016

1.1.2.6 Análise de Custo 01/02/2016 30/04/2016

1.1.3 Controle e Manuntenção

1.1.3.1 Relatório de Desempenho 02/01/2016 30/12/2016

1.1.3.2 Reunião de Acompanhamento 02/01/2016 30/12/2016

1.2 Identidade Visual

1.2.1 Especificação Funcional 02/01/2016 30/07/2016

1.2.2 Especificacao Tecnica 02/01/2016 30/07/2016

1.3 Desenvolvime nto de Software

1.3.1 Codificação 02/01/2016 30/08/2016

1.3.2 Infraestrutura 02/05/2016 30/12/2016

1.3.3 Testes 02/01/2016 30/12/2016

1.3.4 Plano de Testes 02/01/2016 30/12/2016

1.3.5 Correção 02/01/2016 30/12/2016

1.4 Documentção

1.4.1 Controle de Mudanças 02/01/2016 30/12/2016

1.4.2 Manual do Software 02/01/2016 30/12/2016

1.5 Estratégia

1.5.1 Plano de Divulgação Virtual 02/05/2016 30/12/2016

1.5.2 Plano de Divulgação Físcia 01/11/2016 30/12/2016

1.5.3 Colocar na Apple Store 01/12/2016 30/12/2016

1.5.4 Colocar na Play Store 01/12/2016 30/12/2016

1.6 Encerramento

1.6.1 Lições Aprendidas 01/12/2016 30/12/2016

1.6.2 Relatório Final 01/12/2016 30/12/2016

1.6.3 Cerimonia de Encerramento 01/12/2016 30/12/2016

CRONOGRAMA - APLICATIVO NHAC MESES INTERVALO EM DIAS
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4.2 ESTRUTURA ANALÍTICA DO APLICATIVO NHAC - EAP 

 

Conforme a lista de atividades que deu origem ao cronograma do aplicativo NHAC foi 

gerada a estrutura analítica do projeto (EAP) que pode ser visualizada na Figura 6. Os pacotes 

de trabalho que estão em vermelho representam os pacotes que serão adquiridos de terceiros 

(pacotes buy). E os pacotes que estão em verde representam os pacotes make que serão feitos 

pela equipe do projeto. Os pacotes buy serão construídos em paralelo com os pacotes make. A 

EAP também contém pacotes de trabalho para realizar o próprio gerenciamento do projeto. No 

encerramento ocorrerá o registro de lições aprendidas, o relatório final e a cerimônia de 

encerramento. 

 

Figura 6 – Estrutura Analítica do Aplicativo NHAC (EAP). 



27 

 

4.3 DICIONÁRIO DE DADOS DO APLICATIVO NHAC 

O dicionário de dados do aplicativo NHAC apresentado na tabela 3 contém os pacotes de 

trabalho da EAP, as especificações e os critérios de aceitação de cada pacote de trabalho. 

 

Tabela 3: Dicionário de Dados do Aplicativo NHAC. 

4.4 PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO APLICATIVO 

NHAC 

O Plano de Gerenciamento Do Escopo do aplicativo NHAC é um modelo que pode ser adaptado 

para outros aplicativos. 

EAP PACOTE DE TRABALHO ESPECIFICAÇÃO CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

1.1.1 Inicio do Projeto
Especificação da Estrutura do Projeto, 

escopo, plano de contratações e cronograma 

do Projeto

1.1.1.1
Termo de Abertura

Designar o Gerente do Projeto e a Equipe do 

Projeto. Aceito pelo Sponsor

1.1.1.2
Reunião de Kickoff Reunir a equipe do Projeto.

Comparecimento e Aceitação da 

Equipe.

1.1.2 Plano do Projeto Planejar o Projeto

1.1.2.1 Declaração de Escopo Definir objetivo, metas, restrições etc. Atender as necessidades do cliente.

1.1.2.2 EAP Definir os pacotes de trabalho da entrega. Aceite do Sponsor.

1.1.2.3 Cronograma Definir o prazo das atividades. Aceite do Sponsor.

1.1.2.4 Matriz de Responsabilidade Definir os responsáveis. Aceite do Gerente de Projetos.

1.1.2.5
Plano de Comunicação

Definir as formas oficiais de comunicação no 

Projeto. Aceite do Gerente de Projetos.

1.1.2.6 Análise de Custo Estimar os custos. Aceite do Sponsor.

1.1.3 Controle e Manuntenção Monitorar os Resultados

1.1.3.1 Relatório de Desempenho Reportar o status para alta Gerencia Aceite da Diretoria

1.1.3.2 Reunião de Acompanhamento Acompanhar semanalmente os resultados. Aceite do Gerente de Projetos.

1.2 Identidade Visual Entrega das Telas e parte Visual

1.2.1 Especificação Funcional Especificar posição dos botões, cores, etc. Aceite do Cliente

1.2.2 Especificacao Tecnica Especificar detalhes técnicos Aceite do Desenvolvedor.

1.3 Desenvolvime nto de Software

1.3.1 Codificação Código dos botões e tela. Passar pelos Testes.

1.3.2 Infraestrutura Hospedagem do Sistema Passar pelo teste de Carga.

1.3.3

Testes

Realização de Testes de Unidade, 

Integração, Performance, Carga e Sistema Aceite do Gerente de Projetos.

1.3.4 Plano de Testes Criação dos Cenários de Teste Aceite do Gerente de Projetos.

1.3.5 Correção Correção dos Bugs Identficados nos Testes. Passar pelos Testes Novamente.

1.4 Documentção

1.4.1 Controle de Mudanças Registro das mudanças de Escopo Aceite do Gerente de Projetos.

1.4.2 Manual do Software Funcionalidades do Sistema Aceite do Gerente de Projetos.

1.5 Estratégia

1.5.1 Plano de Divulgação Virtual Atingir potenciais clientes. Número de Downloads

1.5.2 Plano de Divulgação Físcia Atingir Restaurantes Número de Contratos Fechados

1.5.3 Colocar na Apple Store Inscrever o Aplicativo na Apple Estar disponível para Iphone

1.5.4 Colocar na Play Store Inscrever o Aplicativo para Android Estar disponível para Android

1.6 Encerramento

1.6.1 Lições Aprendidas Histórico do Projeto. Aceite do Gerente de Projetos.

1.6.2 Relatório Final Relatório do Projeto Aceite da Diretoria

1.6.3 Cerimonia de Encerramento Festa de Encerramento. Aceite do Sponsor.

1 NHAC Aplicativo

1.1 Gerenciamento do  Projeto
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4.4.1 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO APLICATIVO NHAC 

 
Tabela 4: Declaração de Escopo do Aplicativo NHAC. 

Preparado por: Fábio Abrahim Atala

Revisado por: Silvio Saczuck

Aprovado por: Carlos Baúza

1 TÍTULO DO PROJETO Aplicativo Nhac

2 SPONSOR / PATROCINADOR Carlos Baúza

3
GERENTE DE PROJETO E NÍVEL DE 

AUTORIDADE

O responsável pelo Gerenciamento e Acompanhamento do Projeto de Construção 

do Aplicativo NHAC será Fábio Abrahim Atala, o qual terá poderes para aplicar 

recursos, contratar a equipe do projeto, acompanhar o andamento das atividades 

entre outras necessidades inerentes ao projeto.

4 EQUIPE DO PROJETO

Silvio Saczuck é o responsável pelo desenvolvimento das telas e código das funções 

inerentes ao aplicativo. Ele foi designado para esta função devido sua experiência 

anterior com Desenvolvimento de Software. Fábio Abrahim Atala ficará responsável 

pela contratação de terceiros para Divulgação e Vendas e Identidade Visual.

5 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto consiste em construir um aplicativo para restaurantes e pessoas que 

almoçam fora diariamente, para que possam receber os cardápios dos restaurantes 

próximos ou escolhidos como preferidos diariamente em seu celular. Fornecer 

feedback e classificar o atendimento e a refeição. Para isto serão necessários o 

desenvolvimento de código, testes, interface e telas amigáveis e uma estratégia de 

vendas eficiente.

6 OBJETIVO DO PROJETO

O objetivo deste projeto é produzir um aplicativo que forneça diariamente o 

cardápio dos restaurantes favoritos do cliente e formas de avaliação. Para o 

restaurante objetiva-se fornecer um meio de alcançar um maior número de clientes, 

divulgar seus produtos e ainda fidelizar clientes através do aplicativo, assim como 

receber relatórios sobre o porquê dos clientes escolheram o seu estabelecimento.

7 JUSTIFICATIVA DO PROJETO
O aplicativo poderá beneficiar milhares de pessoas e centenas de restaurantes, que

terão maior integração e maior número de necessidades atendidas. 

8 PRODUTO DO PROJETO Aplicativo Nhac

9 FATORES DE SUCESSO DO PROJETO a. Comunicação Efetiva dentro da Equipe. b. Aceitação do Público Alvo. 

10 RESTRIÇÕES

a. Os cardápios devem ser cadastrados pelos restaurantes credenciados. 

b. O aplicativo deve fornecer diariamente o cardápio cadastrado pelo Restaurante as 

11 horas da manhã. Sendo possível a atualização até as 10 horas da manhã.

11 PREMISSAS

a. O cardápio fornecido é de inteira responsabilidade do restaurante cadastrado. 

b. Os relatórios emitidos pelo aplicativo apenas baseiam-se em dados históricos dos 

clientes e não refletem a opinião do aplicativo.

12
EXCLUSÕES ESPECÍFICAS - FORA DO 

ESCOPO

Faz parte do escopo deste projeto a construção de um aplicativo para interligar 

clientes e restaurantes, através do fornecimento de cardápios e relatórios baseado 

em histórico de avaliação dos clientes. Demais serviços de divulgação, compra online 

e pedido delivery não fazem parte do escopo deste projeto e não serão incluídos 

neste aplicativo.

13
ENTREGAS PRINCIPAIS / DELIVERABLES 

DO PROJETO

a. Documentações do projeto. 

b. Relatórios técnicos das fases de construção do aplicativo.

c. Reuniões Semanais de Status do Projeto.

d. Telas do Aplicativo.

e. Protótipo do Aplicativo.

f.  Aplicativo.

g. Estratégia de Marketing.

14 ORÇAMENTO PREVISTO

O projeto prevê um gasto de R$ 70.000,00 O pagamento dos valores orçados se

efetuará por etapas de acordo com os marcos de desenvolvimento do aplicativo. As

despesas com refeições, hotel e translado da equipe do projeto não serão

considerados nos custos do projeto.

15 MARCOS PRINCIPAIS DO PROJETO

a. Definição do Gerente do Projeto – 13/01/2016.

b. Cronograma de Atividade Definido – 02/02/2016.

c. Orçamento do Projeto Definido – 20/02/2016.

d. Plano do Projeto Concluído – 01/04/2016.

e. Aprovação do Plano do Projeto – 20/04/2016.

f. Telas do Aplicativo – 25/04/2016

g. Protótipo do Aplicativo – 30/04/2016.

h. Aprovações Obtidas – 15/06/2014.

i. Entrega do Aplicativo – 10/12/2016.

j. Estratégia de Marketing do Aplicativo – 10/12/2016

k. Lições aprendidas registradas – 15/12/2016.

16 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PROJETO

a. Telas do Aplicativo.

b. Protótipo do Aplicativo.

c. Aprovações Obtidas.

d. Aplicativo.

e. Estratégia de Marketing do Aplicativo.

17 APROVAÇÕES

Fábio Abrahim Atala

Silvio Saczuck

Carlos Bauza

APLICATIVO NHAC

DECLARAÇÃO DE ESCOPO - Versão 1.0 - 13/04/2016
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4.4.2 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP) 

 

Tabela 5: Termo de Abertura do Aplicativo NHAC. 

Nome do Projeto Aplicativo NHAC

Gerente do Projeto Fábio Abrahim Atala

Método de Revisão da Qualidade Análise de Relatórios Técnicos e Etapas do Projeto

Data da Versão 15/04/2016

Data da Preparação 15/04/2016

Elaborado por: Fábio Abrahim Atala

Versão: 1.0

Revisado por: Silvio Sackzuk

1 DESIGNAÇÃO

Fábio Abrahim Atala foi designado como Gerente de Projetos. Ele é 

responsável pelo desenvolvimento e divulgação do aplicativo. Assim como 

escolher a equipe do projeto e utilizar o orçamento de forma adequada. 

2 RESPONSABILIDADES

• Revisar os relatórios técnicos;

• Ser o ponto focal de contato entre a equipe e os demais interessados;

• Assegurar que os membros da equipe do projeto estejam cientes de 

suas responsabilidades e também, que todos os compromissos 

assumidos pelos indivíduos sejam realizados.

• Gerenciar os compromissos contratuais da Identidade Visual e 

Divulgação do Aplicativo.

• Gerenciar os riscos objetivando minimizá-los.

• Garantir que o aplicativo seja aceito pelas lojas virtuais da Apple e da 

Play Store.

• Controlar os custos, cronograma, orçamento e variações técnicas dentro 

das margens estabelecidos do projeto;

• Manter toda documentação atualizada nos sistemas, bem como na base 

de conhecimento;

• Comandar a reunião de status demonstrando periodicamente os 

resultados e marcos do projeto.

3 AUTORIDADE

Engajar e substituir o pessoal da equipe de projeto quando necessário e 

dirigir as atividades da equipe;

• Para controlar o orçamento do projeto;

• Para dirigir ações de monitoração de atividades referentes à, tempo, 

custo, risco, performance e qualidade de forma a garantir que todos os 

problemas são prontamente identificados, reportados e solucionados;

• Para contatar a equipe técnica com níveis e habilidades de todos os 

níveis para atender os objetivos do projeto;

• Para delegar responsabilidades e autoridade do projeto aos membros 

de sua equipe.

4 OBJETIVO

O objetivo deste projeto é construir um aplicativo que integre clientes e

restaurantes, fornecendo diariamente o cardápio das refeições aos

clientes de modo que estes possam escolhem os Restaurantes

adequados a suas necessidades de alimentação diária.

5 PREMISSAS O aplicativo será aceito pela Apple Store e pela Play Store.

6 RESTRIÇÕES
A fase de desenvolvimento não deve levar mais do que doze meses, 

sendo encerrada até 01/12/2016.

7 RISCOS

• Lançar a fase de desenvolvimento com erros de programação.

• Identificar bugs no sistema após o lançamento.

• Recursos Limitados

• Baixa Aceitação dos Clientes.

8 PRAZO O projeto deve ser concluído em 12 meses.

9 INVESTIMENTO R$ 70.000,00

10 PRINCIPAIS FASES

• Gerenciamento do Projeto

• Definição do Plano do Projeto. 

• Estudo de Viabilidade.

• Entrega do Aplicativo.

• Aceitação do Cliente.

• Estratégia de Vendas.

11 PRINCIPAIS ENVOLVIDOS

• Equipe técnica Silvio Saczuck;

• Gerente do Projeto: Fábio Atala;

• Diretor Geral da empresa: Carlos Baúza;

• Equipe do Projeto: Silvio Saczuck, Fábio Atala, Cleber Silva e Karina 

Xavier.

12 APROVADO POR

________________________________

Carlos Bauza

________________________________

Fábio Abrahim Atala

________________________________

Silvio Saczuc

TERMO DE ABERTURA DO APLICATIVO NHAC
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4.5 MATRIZ DE COMUNICAÇÃO DO APLICATIVO NHAC 

A matriz de comunicação do aplicativo NHAC determina o meio pelo qual a reunião da 

equipe irá ocorrer, a ferramenta oficial de comunicação, a periodicidade, os participantes da 

reunião e de quem é a responsabilidade pela organização. As reuniões são registradas no final. 

 

Tabela 6: Matriz de Comunicação do Aplicativo NHAC. 

 

4.6 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO APLICATIVO NHAC 

A matriz de responsabilidades do aplicativo NHAC objetiva conectar o que cada membro da 

equipe do Projeto é responsável por executar, quem deve ser consultado, quem deve ser 

informado e para quem deve se prestar contas da atividade, onde cada letra representa: 

R – Responsável pela execução 

A – Para quem se deve prestar contas da atividade. 

I – Pessoas que fazem parte do processo e precisam ser informadas da atividade. 

C – Pessoas que devem ser consultadas durante a execução da Atividade. 

      

Tabela 7: Matriz de Responsabilidades do Aplicativo NHAC. 

 

 

TIPO OBJETIVO MEIO PERIODICIDADE DESTINATÁRIO RESPONSABILIDADE DOCUMENTO

Reunião de Kick Off Apresentar a Equipe do Projeto. Reunião Presencial 01/02/2015 Equipe Gerente do Projeto Ata da Reunião

Reunião Semanal

Status do Projeto e das 

Atividades da Equipe Reunião Presencial Semanal Equipe Gerente do Projeto Ata da Reunião

Prestação de Contas Apresentar Situação Financeira Email Mensal Patrocinador e Diretoria Gerente do Projeto Planilha

Comunicação de Status 

do Projeto

Relatório para Stakeholders e 

Patrocionadores Email Semanal

Equipe, Patrocinador e 

Diretoria Gerente do Projeto

Documento de Status do 

Projeto.

MATRIZ RACI FÁBIO SILVIO KARINA CLEBER

DEFINIR R A I I

DESENVOLVER A R I C

TESTAR R A I C

DIVULGAR A C R I

DESIGNER A C I R
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4.7 GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DO APLICATIVO NHAC 

Foi identificada necessidade de contratação para a construção da interface gráfica do 

aplicativo NHAC e da estratégia de divulgação e vendas. Assim sendo os critérios que foram 

considerados para classificar os pacotes de trabalho que serão adquiridos são os que seguem na 

tabela 8. 

  

 

             Tabela 8: Critérios Make or Buy do Aplicativo NHAC. 

 

Para a seleção dos fornecedores foram considerados critérios eliminatórios que desclassificam 

os possíveis candidatos para prestação dos serviços especializados. Os critérios considerados 

estão na Tabela 9: 

 

Tabela 9: Critérios Eliminatórios Fornecedor do Aplicativo NHAC. 

Da mesma forma foram considerados critérios classificatórios entre os potenciais fornecedores, 

onde tem maior peso para escolha a qualidade dos trabalhos anteriores, atender os prazos do 

projeto e a qualificação técnica da equipe. A tabela 10 apresenta os critérios classificatórios do 

aplicativo NHAC. 

 

Tabela 10: Critérios Classificatórios do Aplicativo NHAC. 

ID CRITÉRIOS MAKE OR BUY

1 Necessidade de mão de obra especializada.

2 Restrições de Custo.

3 Restrições de Prazo.

4 Compartilhamento de Riscos.

5 Existências de Fornecedores Confiáveis.

ID CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS

1 Atender ao Prazo de Entrega

2 Situação Fiscal

3 Atender as Leis e os Objetivos do Contrato.

4 Custos

ID CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS

1 Entregar no Prazo.

2 Qualidade dos Trabalhos Anteriores.

3 Qualificação Técnica da Equipe.

4 Posicionamento no Mercado.

5 Oferta de opcionais e serviço personalizado.
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Após análise dos critérios classificatórios optou-se por escolher a modalidade de carta 

convite para a seleção do fornecedor. Como o designer do aplicativo é chave de sucesso para o 

projeto a escolha de um profissional no qual já sabemos como trabalha e conhecemos a 

qualidade do trabalho é de fundamental importância, para assim diminuirmos riscos e 

alcançarmos maior sucesso. A tabela 11 apresenta a modalidade escolhida. 

 

 

Tabela 11: Documentos de Aquisição do Aplicativo Nhac. 

 

O tipo de contrato estabelecido será o de preço fixo pois não temos como mensurar o 

trabalho gráfico. Com relação ao pacote de divulgação, também escolhemos a modalidade de 

compra de um pacote de divulgação. A tabela 12 denota o tipo de contrato escolhido. 

 

 

Tabela 12: Tipo do Contrato do Aplicativo Nhac. 

 

A tabela 13 demonstra toda a seleção via processo de aquisições que é efetuado para se 

escolher os fornecedores como o PGP aprovado, a especificação da necessidade, a pesquisa de 

mercado, a assinatura do contrato, a execução da EAP o controle de qualidade, a entrega do 

fornecedor e os testes funcionais. Se reprovada a entrega ocorre a fase de replanejamento em 

cima dos erros e execução de mudanças. Até que o projeto passe pelos testes, receba a 

aprovação e então o contrato de fornecimento é encerrado. 

ID DOCUMENTOS DE AQUISIÇÃO JUSTIFICATIVA

1 Carta Convite

O designer é chave de sucesso para o 

aplicativo, então optou-se por escolher um 

profissional que já trabalhamos anteriormente e 

que conhecemos o padrão de qualidade dos 

seus trabalhos, cujo o preço consideramos 

acessível e o prazo de entrega atende ao 

esperado.

ID TIPO DE CONTRATO JUSTIFICATIVA

1 Preço Fixo

Não tem como mensurar trabalho gráfico. E o 

preço não ocorre variâncias o que é 

interessante para o Projeto.
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Tabela 13: Seleção do Fornecedor por Concorrência Privada. 

 

Como empresa contratante temos algumas responsabilidades em contrato que são detalhadas 

na Tabela 14 

 
                                     Tabela 14: Reponsabilidades do Contratante. 

 

 

O gerente de projetos do aplicativo NHAC fica responsável por fiscalizar o controle das 

aquisições cujo as responsabilidades estão representadas na Tabela 15. 

 

Tabela 15: Fiscalização no Controle das Aquisições. 

ORDEM DE EXECUÇÃO PROCESSO SELETIVO

1 PGP APROVADO

2 ESPECIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

3 PESQUISA DE MERCADO

4 ESCOLHA DE FORNECEDORES CAPACITADOS

5 RFP

6 RETIRAR DÚVIDAS

7 ASSINAR CONTRATO

8 FEEDBACK

9 NEGOCIAÇÃO

10 APROVAÇÃO

11 ELIMINIÇÃO DE FORNECEDORES

12 ANÁLISE DE PROPOSTAS

13 EXECUTAR A EAP

14 CONTROLE DE QUALIDADE

15 ENTREGA

16 TESTES FUNCIONAIS

17 SE REPROVADO ->
REPLANEJAR -> EXECUTAR MUDANÇAS E VOLTAR 

PARA TESTES FUNCIONAIS - PASSO 16

18 APROVADO

19 ENCERRAMENTO DE CONTRATO E PAGAMENTO

SELEÇÃO DO FORNECEDOR POR CONCORRÊNCIA PRIVADA

RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Respeitar ao Contrato.

Aguardar os Prazos

Fornecer as informações necessárias

Cobrar da Contratada o atendimento aos requisitos do contrato.

FISCALIZAÇÃO NO CONTROLE DAS AQUISIÇÕES

Fiscalizar as cláusulas do contrato.

Estabelecer a equipe responsável para acompanhar o contrato.

Buscar fazer mais com menos otimizando recursos e mantendo a qualidade

Monitoar e controlar os riscos.

Medir e controlar a qualidade

Avaliar o fornecedor

Documentar as lições aprendidas
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A Tabela 16 apresenta o mapa de aquisições do aplicativo NHAC apresentando cada 

pacote de trabalho contratado, a quantidade de atividades planejada, a quantidade de atividades 

realizadas, o orçamento voltado para os pacotes de trabalho, o avanço físico planejado e o 

avanço físico realizado. 

 

Tabela 16: Mapa das Aquisições. 

A Tabela 17 apresenta a ordem de execução das atividades do gerente de projetos com 

relação a monitorar ás cláusulas contratuais das aquisições. Nesta tabela estão por ordem de 

execução todas as atividades inerentes ao controle do contrato. 

 

Tabela 17: Controle do Contrato. 

4.8 ANÁLISE DE RISCOS 

A análise de riscos foi dividida sobre os pacotes make e os pacotes buy. Esta divisão se 

faz necessário porque nos pacotes buy o risco é compartilhado com o fornecedor especializado. 

ITEM DESCRIÇÃO ORÇAMENTO
QUANTIDADE 

PLANEJADA

QUANTIDADE 

REALIZADA
CRITÉRIO %

AVANÇO FÍSICO 

PLANEJADO

AVANÇO 

FÍSICO 

REALIZADO %

1.2 IDENTIDADE VISUAL R$ 18.000 12 6 50% R$ 18.000,00 R$ 9.000,00

1.2.1 ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL - ENTREGA DE TELAS R$ 10.000 6 4 50% R$ 10.000,00 R$ 5.000,00

1.2.2 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ENTREGA DE CÓDIGOS R$ 8.000 6 2 50% R$ 8.000,00 R$ 4.000,00

1.5 ESTRATÉGIA R$ 11.200 14 4 60% R$ 11.200,00 R% 6.720,00

1.5.1 PLANO DE DIVULGAÇÃO VIRTUAL R$ 5.500 6 4 60% R% 5.500,00 R% 3.300,00

1.5.2 PLANO DE DIVULGAÇÃO FÍSICA R$ 5.500 6 4 60% R% 5.500,00 R% 3.300,00

1.5.3 COLOCAR NA APPLE STORE R$ 100 1 0 0% R$ 100,00 NULL

1.5.4 COLOCAR NA PLAY STORE R$ 100 1 0 0% R$ 100,00 NULL

MAPA DAS AQUISIÇÕES

ORDEM DE EXECUÇÃO CONTROLE DO CONTRATO

1 REUNIÃO DE KICK OFF

2 ANÁLISE DO CONTRATO

3 DEFINIR O GESTOR DO CONTRATO

4 REVISAR AS ATIVIDADES E CLÁUSLAS

5 ACOMPANHAR EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6 CONFERIR CRONOGRAMA, ORÇAMENTO E QUALIDADE

7 CONTROLAR RISCOS

8 IDENTIFICAR NOVOS RISCOS

9 CONTROLAR MUDANÇAS

10 DOCUMENTAR ATIVIDADES

11  AVALIAR FORNECEDOR

12 EFETUAR PAGAMENTOS

13 CONCLUIR TERMOS DE ACEITAÇÃO

14 ENCERRAMENTO DO CONTRATO
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4.8.1 ANÁLISE DE RISCOS SOBRE OS PACOTES MAKE 

Foram mapeados alguns riscos tais como lançar a fase de desenvolvimento com erros de 

programação, identificar bugs no sistema após o lançamento, os recursos serem escassos e a 

baixa aceitação dos clientes. A tabela 18 apresenta o plano de gerenciamento de riscos para os 

pacotes make do aplicativo NHAC, a consequência deles e o que pode ser feito para mitigar ou 

conter este risco, ela apresenta também o impacto e a probabilidade deste risco ocorrer e em 

que fase ele pode ocorrer. 

 

Tabela 18: Plano de Gerenciamento de Riscos pacotes make do Aplicativo NHAC. 

4.8.2 ANÁLISE DE RISCOS SOBRE OS PACOTES BUY 

A tabela 19 contém o plano de riscos para os pacotes buy identificados por Identidade 

visual e estratégia. 

 

Tabela 19: Plano de Gerenciamento de Riscos pacotes buy do Aplicativo NHAC. 

4.9 ESTIMATIVA DE CUSTOS DO APLICATIVO NHAC 

O aplicativo NHAC possui parceria de desenvolvimento entre analistas no qual algumas 

destas despesas não se concretizam de fato. Mesmo assim os valores das horas trabalhadas 

foram estimados e apresentados na tabela 20. Na declaração de escopo do aplicativo NHAC o 

orçamento previsto era de R$ 70.000,00. Porém pode ser visto pela planilha de custos que o 

custo total provável é R$ 55.000,00. O custo otimista é de R$ 47.850,00 e o custo pessimista é 

ID DESCRIÇÃO CONSEQUÊNCIA MITIGAÇÃO DE RISCO TIPO IMPACTO PROBABILIDADE DATA LIMITE

1  Lançar a fase de desenvolvimento com erros de programação. Imagem ruim do produto no mercado
Testes de Unidade, de 

Integração e de Sistema
Técnico Alto Baixa

Durante fase de 

desenvolviment

o.

2  Identificar bugs no sistema após o lançamento. Clientes desistirem do Produto
Atualizador de Versão 

Automático.
Gerencial Alto Baixa No lançamento

3  Recursos Limitados Atrasos na Entrega do Projeto.
Planejar e Acompanhar o 

Trabalho Semanalmente.
Gerencial Médio Baixa

Durante todo o 

Projeto.

4 Baixa Aceitação dos Clientes. Produto Obsoleto / Inútil
Registrar e trabalhar em cima 

das necessidades dos clientes.
Técnico / Gerencial Alto Baixa No lançamento

ID EAP DESCRIÇÃO CONSEQUÊNCIA MITIGAÇÃO DE RISCO TIPO IMPACTO PROBABILIDADE DATA LIMITE

1 1.2 Estratégia Alcance e Aceitação do Público Alvo
Relatórios de Vendas 

Semanais
Gerencial Alto Baixa Lançamento

2 1.5 Identidade Visual Acessibilidade, Aceitação e Imagem
Feedback Constante do 

Usuário
Gerencial Alto Baixa Desenvolvimento
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de R$ 65.000,00. Sendo que a sobra do que foi orçado fica dedicado para a mitigação de riscos 

do projeto.  

 
Tabela 20: Estimativa de Custos do Aplicativo NHAC. 

4.10  GERENCIAMENTO DO TEMPO DO APLICATIVO NHAC. 

A Figura 7 apresenta o diagrama de redes para o projeto do aplicativo NHAC, em 

amarelo está o caminho crítico para finalizar as atividades do cronograma e os prazos estão em 

dias ao contrário do cronograma que efetuou uma projeção em meses. Não nos preocupamos 

neste caso em definir uma data de ínicio e término no projeto, mas sim em organizar as 

atividades, o sequenciamento das mesmas e estimar um prazo de duração para as atividades. 

Desta forma concluímos que o tempo otimista para realizar todas as atividades é de 214 dias. 

Um tempo muito menor que os 360 dias que foi planejado inicialmente via cronograma. 

EAP ESTRUTURA DE CUSTOS OTIMISTA MAIS PROVÁVEL PESSIMISTA

CUSTO TOTAL MAIS 

PROVÁVEL

1.1.1 Inicio do Projeto

1.1.1.1 Termo de Abertura R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 300,00

1.1.1.2 Reunião de Kickoff R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 300,00 R$ 500,00

1.1.2 Plano do Projeto

1.1.2.1 Declaração de Escopo R$ 50,00 R$ 100,00 R$ 150,00

1.1.2.2 EAP R$ 50,00 R$ 100,00 R$ 150,00

1.1.2.3 Cronograma R$ 50,00 R$ 100,00 R$ 150,00

1.1.2.4 Matriz de Responsabilidade R$ 50,00 R$ 100,00 R$ 150,00

1.1.2.5 Plano de Comunicação R$ 50,00 R$ 100,00 R$ 150,00

1.1.2.6 Análise de Custo R$ 50,00 R$ 100,00 R$ 150,00 R$ 600,00

1.1.3 Controle e Manuntenção

1.1.3.1 Relatório de Desempenho R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 250,00

1.1.3.2 Reunião de Acompanhamento R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 400,00

1.2 Identidade Visual

1.2.1 Especificação Funcional R$ 5.750,00 R$ 6.000,00 R$ 8.000,00

1.2.2 Especificacao e Criação Tecnica R$ 11.750,00 R$ 12.000,00 R$ 15.000,00 R$ 18.000,00

1.3 Desenvolvime nto de Software

1.3.1 Codificação R$ 8.000,00 R$ 9.000,00 R$ 10.000,00

1.3.2 Infraestrutura R$ 8.000,00 R$ 9.000,00 R$ 10.000,00

1.3.3 Testes R$ 1.000,00 R$ 1.500,00 R$ 2.500,00

1.3.4 Plano de Testes R$ 300,00 R$ 500,00 R$ 1.000,00

1.3.5 Correção R$ 500,00 R$ 800,00 R$ 1.500,00 R$ 20.800,00

1.4 Documentção

1.4.1 Controle de Mudanças R$ 550,00 R$ 650,00 R$ 700,00

1.4.2 Manual do Software R$ 50,00 R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 800,00

1.5 Estratégia

1.5.1 Plano de Divulgação Virtual R$ 2.300,00 R$ 2.500,00 R$ 3.000,00

1.5.2 Plano de Divulgação Físcia R$ 8.000,00 R$ 8.500,00 R$ 9.000,00

1.5.3 Colocar na Apple Store R$ 50,00 R$ 100,00 R$ 150,00

1.5.4 Colocar na Play Store R$ 50,00 R$ 100,00 R$ 150,00 R$ 11.200,00

1.6 Encerramento

1.6.1 Lições Aprendidas R$ 50,00 R$ 100,00 R$ 150,00

1.6.2 Relatório Final R$ 50,00 R$ 100,00 R$ 150,00

1.6.3 Cerimonia de Encerramento R$ 50,00 R$ 3.000,00 R$ 1.500,00 R$ 3.200,00

CUSTO MAIS PROVÁVEL TOTAL R$ 55.500,00

ESTIMATIVA DE CUSTOS APLICATIVO NHAC
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DIAGRAMA DE REDES DO APLICATIVO NHAC 

 

 

 

Figura 7 – Diagrama de Redes do Aplicativo NHAC
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4.11 GERENCIAMENTO DE STKEHOLDERS DO APLICATIVO NHAC. 

Segundo BAHIA(2014) existem algumas questões chaves que podem ser utilizadas para 

identificar os stakeholders relevantes de um projeto. Estas questões estão respondidas na Tabela 

21 para o aplicativo NHAC. Desta forma conclui-se que os stakeholders relevantes são: 

 SK1 – População que almoça fora diariamente. 

 SK2 – Equipe de desenvolvimento. 

 SK3 – Restaurantes. 

 SK4 – Patrocinadores. 

 SK5 – Lojas de Aplicativos. 

 SK6 – Concorrentes. 

 

Tabela 21: Identificação de Stakeholders. 

QUESTÕES PARA IDENTIFICAR STAKEHOLDERS RESPOSTAS
O QUE FAZER PARA CONTORNAR OU 

DESPERTAR O INTERESSE DOS STAKEHOLDERS

Quem aprova a liberação dos fundos ou recursos?

O aplicativo NHAC contém uma 

equipe de desenvolvimento que está 

inserindo recursos próprios além de 

outros patrocinadores.

Inclusão de mecanismos de arrecadação. 

Construir um produto de qualidade que possa 

atender as expectativas de retorno.

Quem fará parte da equipe do projeto?

A equipe de analistas de sistemas do 

projeto e as equipe de 

desenvolvimento gráfico e marketing 

que serão terceirizadas.

Disputa interna por cargos. Controlar através 

de plano de carreira e estabelecimento de 

metas.

Quem usará o produto ou o serviço a ser criado?

Usuários de Smartphones que 

almoçam fora diariamente e 

restaurantes parceiros.

Mater informado, agregar valor aos 

restaurantes, fornecer praticididade e 

informação confiável aos clientes.

Quem fará a manutenção do produto a ser criado? Equipe interna do Nhac Senso de Pertencimento.

Quem são os fornecedores do produto e serviços?

Equipe do projeto, servidores de 

hospedagem, empresas de designer 

e marketing.

Mantê-los engajados.

Quem assegura que processos apropriados são 

seguidos e a qualidade atende aos padrões 

adequados?

A equipe de projetos realiza os testes 

e avalia o resultado dos relatórios 

com o feedback dos usuários.

Testes de Unidade, Integração e Sistema. 

Atenção aos feedbacks.

Quem atua em projetos relacionados ou 

interdependentes?

A equipe de terceiros atua em mais 

de um projeto.

Definir prazos e horas a serem trabalhadas 

para o aplicativo NHAC.

Quem são os concorrentes? Aplicativo Almoça, Ifood, etc.

Fornecer um leque maior de opções e mais 

praticidade ao consumidor final. Além de 

relatórios e informações de valor aos 

restaurantes parceiros.

Quem perde (dinheiro, prestígio, poder, capacidade, 

etc)

Aplicativos Concorrentes, Almoça, 

ifood, etc.

Oferecer benefícios e atuar em áreas em que 

eles não atendem ao invés de competir 

diretamente pelo mesmo mercado.

Quem ganha com o projeto?

População que almoça fora e 

restaurantes. Além dos fornecedores 

de serviços para o aplicativo.

Gerar valor para o dia dia de fornecedores, 

estabelecimentos e clientes.

Após as questões quem são os stakeholders?

População que almoça fora, equipe 

de projetos, restaurantes, 

patrocinadores, lojas de aplicativos, 

Concorrentes.

Mantê-los engajados.
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Na tabela anterior também apresentamos o que deve ser feito para contornar ou despertar 

o interesse dos stakeholders envolvidos, como incluir mecanismos de arrecadação e fornecer 

meios de ascensão profissional a equipe de projetos, entre outros fatores que podem ser 

visualizados para cada tipo de stakeholder na tabela em questão.  

A tabela 22 classifica os stakeholders por grau de poder x grau de interesse. 

Classificando os pelo nível de engajamento no projeto que estão hoje e que qual o nível de 

engajamento desejado, assim como determinamos a estratégia para alcançar este nível. Por 

exemplo os restaurantes possuem o poder de recompensa e referência já que são a fonte de lucro 

do aplicativo e ainda possuem o poder de divulgação. A equipe de projetos possui o poder de 

especialistas porquê sabem o que precisa ser desenvolvido e os patrocinadores o poder de 

hierarquia já que investem os recursos necessários ao desenvolvimento do projeto. Os 

concorrentes possuem o poder coercitivo pois podem interferir nos propósitos do aplicativo. 

 

 

Tabela 22 Grau de Poder versus Interesse 

  

ID Nome Organização Origem ou forma Grau Expectativas ou questões Grau

M

A

A

B

A

Nível Desejado de 

Engajamento

Apoiar

Lidera

Apoiar

SK2
Equipe de 

Projetos

População em 

Geral

Analistas de 

Sistema

Estabelecime

ntos que 

fornecem 

refeições.

Sponsor

Apple Store / 

Play Store

Ifood / 

Almoça

Atender lacunas que estão vazias ao 

invés de bater de frente com o 

mesmo produto.

Lucro com as vendas.

Diminuir os lucros.

Apoiar

Apoiar

Lucro, Controle, Parceria 10 Fornecer lucro com as vendas.

SK6 Concorrentes Coercitivo 3

SK5
Lojas de 

Aplicativos
Recompensa 9 Neutro

Participação no mercado. 4 Neutro

LideraLucro, Controle, Políticas 6 Apoia

Restaurantes
Recompensa e 

referência
1

Manter informado sobre o projetoSK4
Patrocinadore

s
Legitimação 5 Perder interesse no projeto

Comprometimento, 

Rotatividade e Motivação
Desconhece

Divulgação e demonstração de 

benefícios, além de estabelecer 

parcerias e gerar resultados.

Lucro, Visibilidade, Participação no 

mercado, controle
2SK3

Sucesso Profissional 8 Lidera
Plano de Carreira e Desenvolvimento 

Profissional.
Disputa interna por cargos.

Informação, controle, segurança, 

custo

Poder InteresseStakeholder Comportamento / 

Reações

Especialistas 7

Avaliação negativa, 

Avaliação positiva, 
SK1 4 Desconhece

Estratégia de marketing e 

divulgação.

Nível Atual de 

Engajamento
Estratégia

População que 

almoça fora 

diariamente.

Referência 3

Prioridade

A
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Para monitoramento e controle dos stakeholders envolvidos a Figura 8 apresenta o nível 

de esforço que deve ser aplicado para cada grupo de partes interessadas. Conforme o grau de 

poder x interesse é determinado os grupos que precisam estar satisfeitos, os que necessitam ser 

acompanhados de perto porque podem impactar o projeto e os que precisam estar informados 

pelo motivo que investem tempo ou dinheiro neste projeto.  

 

 

Figura 8 – Matriz de Interesse versus Poder do Aplicativo NHAC. 
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5. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

O objetivo deste trabalho foi aplicar os conhecimentos de Gerenciamento de Projetos 

durante a fase de construção de um aplicativo denominado NHAC. Para isto foram criadas a 

declaração de escopo, o termo de abertura, o cronograma e foram realizadas a análise de riscos, 

custos, aquisições, tempo e stakeholders. Como resultado o projeto conseguiu prever riscos e 

conseguiu obter maior organização e previsibilidade de suas ações antes da execução, desta 

forma suas metas se tornaram tangíveis de serem alcançadas.  

 Até o presente momento o aplicativo já contém algumas interfaces desenvolvidas e uma 

estratégia de divulgação para lançamento. A figura 9 apresenta a logomarca do aplicativo.  

 

Figura 9 – Logomarca do Aplicativo NHAC. 

A interface inicial do Aplicativo NHAC é apresentada na Figura 10 onde é possível 

visualizar relatórios da classificação dos restaurantes, ou da opinião de clientes caso o usuário 

se autentique com as credencias do restaurante cadastrado. Para isto foi necessário entender as 

necessidades dos stakeholders população que almoça fora diariamente e restaurantes 

resultando na especificação funcional que foi utilizada pela equipe do projeto. 

 

Figura 10 – Tela Inicial do Aplicativo NHAC. 
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A Figura 11 ilustra as opções do menu lateral do aplicativo NHAC onde o usuário poderá 

cadastrar seus estabelecimentos preferidos, o cardápio dos restaurantes, seus pontos de de happy 

hour, poderá econtrar um prato procurando por restaurantes ou igredientes daquele dia, poderá 

receber uma aviso quando determinado restaurante de sua preferência estiver oferecendo um 

prato da sua escolha. A interface gráfica é resultado do gerenciamento de aquisições, porém a 

disposição das informações resulta do gerenciamento de stakeholders. 

 

Figura 11 – Menu Lateral do Aplicativo NHAC. 
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5.1 ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO DO APLICATIVO NHAC 

A estratégia de divulgação do aplicativo já está em prática e parte dela pode ser 

visualizada no facebook através da página https://www.facebook.com/Nhac-

1523721267881358/ A figura 12 apresenta uma série de banners utilizados com este objetivo. 

   

Figura 12 – Folder de divulgação do aplicativo NHAC. 

 

A figura 13 apresenta um conjunto de imagens que podem ter seus conteúdos de 

mensagens trocados para cada data, apresentando mensagens personalizadas ou de desejos de 

felicidades em datas festivas. 

 

    

   

Figura 13 – Conjunto de imagens do aplicativo NHAC. 

 

https://www.facebook.com/Nhac-1523721267881358/
https://www.facebook.com/Nhac-1523721267881358/


44 

 

6. RESULTADOS FUTUROS 

 O aplicativo está em fase de desenvolvimento e apresentou diversos resultados positivos 

com a aplicação dos conceitos de gerenciamento de projetos. Como resultados futuros se espera 

acoplar o código fonte as telas, realizar os testes e lançar o mesmo nas lojas virtuais para 

comercialização. Baseado no histórico de vendas do primeiro ano, será realizada Análise de 

Viabilidade do Projeto onde independentemente dos resultados financeiros alcançados serão 

avaliados também a criação de outros aplicativos cujo o reaproveitamento do código do 

aplicativo NHAC pode ser aplicado, por exemplo aplicativo de salão de beleza e estética 

possuem a mesma ligação entre estabelecimento e clientes e podem ter suas regras de negócio 

facilmente adaptadas dentro do código do aplicativo NHAC. Portanto o sucesso da aplicação 

não depende somente de seus resultados financeiros, mas sim da criação de uma estrutura de 

código que possibilite a criação de outros aplicativos de sucesso com muito menos esforço e 

custo. Além disto pretende-se amadurecer as análises realizadas neste trabalho afim de 

solidificar a aplicação dos conceitos de gerenciamento de projetos na concepção do produto 

final, mantendo a organização, o planejamento e calculando de forma segura os investimentos 

aplicados no projeto em questão. 
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7. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi aplicar os conhecimentos de Gerenciamento de Projetos 

durante a fase de construção de um aplicativo denominado NHAC. Para isto foram criadas a 

declaração de escopo, o termo de abertura, o cronograma, foi realizada a análise de riscos, 

custos, aquisições, tempo e stakeholders. Como resultado o projeto ganhou mais corpo e 

organização fazendo com que suas metas se tornassem tangíveis de serem alcançadas.  

O referencial teórico e a aplicação da teoria no projeto foram contextualizadas neste 

trabalho de forma a seguir uma metodologia explicativa através de exemplos, cujo os resultados 

determinaram o rumo dos recursos e direcionou a equipe do projeto para caminhos sólidos. 

A secção de desenvolvimento apresentou na prática a aplicação dos conceitos que deram 

origem ao produto final que já apresenta interfaces detalhadas na secção de resultados obtidos. 

Futuramente o objetivo é integrar todos os conceitos de gerenciamento de projetos até o 

lançamento do produto, concebendo um aplicativo em consonância com o que há de melhor na 

forma de planejar, controlar, monitorar e observar os resultados alcançados. 

O reaproveitamento do código do NHAC e as técnicas de gerenciamento de projetos 

utilizadas neste trabalho também serão reaproveitadas para gerar novos aplicativos com o 

mesmo conceito mas para diferentes áreas e regras de negócios distintas, resultando num 

esforço muito menor de construção.  
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