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Resumo 

Utilizar as práticas de Gerenciamento de Projetos para o desenvolvimento de um aplicativo 

móvel capaz de fornecer a pais com filhos pequenos, a oportunidade de consulta dos melhores 

preços para produtos básicos de higiene infantil. Será realizado a análise de viabilidade do 

projeto tomando como base os planos de projetos desenvolvidos. 

 

 

 Palavras Chave: Aplicativo Móvel, Plano de Gerenciamento de Projetos, PMBOK, 

Metodologia Simplificada 

  



 

 

 

Abstract 

Using the best Project Management practices for the development of a mobile application able 

to provide parents with young children the opportunity to search the best prices for 

commodity child hygiene. The feasibility of the project will be made using all the project 

plans. 

 

 Key Words: Mobile Application, Project Management Plan, PMBOK, Simplified 

methodology 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Problema 

Atualmente, pais com filhos pequenos possuem dificuldade em saber quais os 

estabelecimentos possuem os melhores preços e promoções para produtos básicos de higiene 

infantil, muitas vezes pela falta de tempo do dia a dia, gerando principalmente perda 

financeira.  

 

1.2 Objetivos 

Desenvolver o aplicativo móvel aplicando as práticas de gerenciamento de projeto 

contemplando os planos de Gerenciamento de Escopo, Gerenciamento de Tempo, 

Gerenciamento de Aquisições, Gerenciamento de Custo, Gerenciamento de RH, 

Gerenciamento da Qualidade e Gerenciamento de Riscos. 

 

1.3 Delimitação do Tema 

Planos de Gerenciamento de Projetos aplicados ao desenvolvimento de aplicativo móvel para 

a gestão do projeto e análise de viabilidade. 

 

1.4 Justificativa/Relevância 

Utilizar as práticas de Gerenciamento de Projetos para o desenvolvimento de um aplicativo 

móvel capaz de fornecer a pais com filhos pequenos a oportunidade de consulta dos melhores 

preços para produtos básicos de higiene infantil. 

 

1.5 Metodologia 

Explicativa e aplicada, voltada a justificar os motivos com pequisa descritiva como base e 

com finalidade prática para resolução de um problema. Tipo de pesquisa bibliográfica, 

visando a consulta de publicações e obtenção do cenário atual para análise de viabilidade do 

projeto. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Gerenciamento do Escopo 

2.1.1 Termo de abertura do projeto 

Justificativa 

 Desenvolvimento de um aplicativo móvel voltado à pais que possuem filhos pequenos, 

permitindo realizar a consulta dos melhores preços para produtos de higiene básica infantil, a 

fim de obter uma economia financeira na compra destes itens. 

 

Objetivos 

 Desenvolver um aplicativo móvel o qual permitirá realizar a consulta dos melhores 

preços para produtos de higiene básica infantil. 

 

Requisitos 

 Aplicativo móvel para busca dos melhores preços para produtos de higiene básica 

infantil. 

 

Orçamento Resumido 

 O orçamento para desenvolvimento do aplicativo é de R$ 44.500,00 reais e o tempo 

estimado de projeto não pode ser superior a 3 meses. 

 

Premissas 

 Usuário final  possuir smartphone compatível com a tecnologia utilizada no 

desenvolvimento do aplicativo móvel e com acesso à Internet. 

 

Restrições 

 O custo do projeto não pode ultrapassar o teto máximo de R$ 48.000,00 reais. 
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Principais Stakeholders 

 Gerente do projeto; 

 Analistas de Sistemas; 

 Analistas de Teste; 

 Usuário final; 

 Patrocinador do projeto 

  

2.1.2 Declaração de escopo 

Nome do projeto 

Fralda Express 

 

Objetivos Finais Refinados (Justificativa) 

Desenvolver um aplicativo móvel o qual permitirá realizar a consulta dos melhores preços 

para produtos de higiene básica infantil, voltado principalmente para pais com filhos com 

idade entre 0 a 3 anos. 

 

Novas premissas / Hipóteses 

Usuário ter smartphone compatível com a tecnologia do aplicativo, acesso à internet e espaço 

de armazenamento disponível para instalação. 

 

Objetivos Imediatos Detalhados 

 Permitir a consulta de produtos de higiene básica infantil, sendo estes: Fraldas, Creme 

para assaduras, lenços umedecidos, escova e creme dental. 

 Interface de usuário amigável, permitindo a fácil utilização do aplicativo. 

 Função de cadastramento de alertas para quando determinado item de higiene atingir o 

valor previamente cadastrado pelo usuário. 

 Permitir o cadastramento de locais (como farmácias, supermercados e etc.) e itens que 

se encontram em promoção pelo próprio usuário do aplicativo. 
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 Ter a função para cadastramento de contatos e permitir que o usuário do aplicativo 

realize o envio de promoções para os mesmos. 

 

Fases do projeto e suas respectivas entregas principais 

Fase 1 

 Escopo do projeto 

 Reunião de kickoff 

 Termo de abertura 

 EAP / Dicionário da EAP 

 Cronograma 

 Aquisições 

 Custo 

 Recursos Humanos 

 Comunicação 

 Qualidade 

 Riscos 

 Planejamento Contrato 

 Elaboração Contrato 

 

Fase 2 

 Levantamento de Requisitos 

 Requisitos Técnicos 

 Requisitos Funcionais 

 Requisitos Não Funcionais 

 Homologação Requisitos 

 

Fase 3 

 Análise Requisitos Técnicos 

 Construção Interface do aplicativo 

 Construção Consulta de Preços 

 Construção Cadastro de Promoções 

 Construção Cadastro de Locais 
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 Construção Cadastro de Contatos 

 Construção Cadastro de Alertas 

 Testes Unitários 

 Validação Testes Unitários 

 Aplicação Ambiente de Homologação 

 

Fase 4 

 Criação Casos de Teste 

 Validação Casos de Teste 

 Execução Casos de Teste 

 Relatório de Erros 

 Termo de Aceitação 

 

Fase 5 

 Apresentação Cliente 

 Entrega da Aplicação 

 Termo de Aceite 

 Aplicação Ambiente Produtivo 

 Encerramento do Contrato  

Exclusões 

Não será possível realizar a compra dos produtos pesquisados no aplicativo, somente 

permitindo realizar a consulta dos melhores preços. 
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2.1.3 EAP do projeto 

 

Figura 1 - EAP do Projeto 

2.1.4 Pacotes da EAP 

Id do 

Pacote Nome do Pacote Descrição 

1.1 
Gerenciamento do 

Projeto 

Gerenciamento das atividades decorrentes da realização do 

projeto 

1.1.1 Escopo do Projeto Descrição detalhada dos requisitos do produto e do projeto 

1.1.2 Reunião de Kick Off 
Reunião que inicia formalmente o projeto perante todos os 

envolvidos 

1.1.3 Termo de Abertura 
Documento que oficializa o início e contem informações 

inerentes ao projeto  

1.1.4 
EAP / Dicionário da 

EAP 

EAP: Estrutura do projeto, contendo as fases e indicando os 

pacotes de entrega 

Dicionário da EAP: Detalhamento dos pacotes da EAP 
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1.1.5 Cronograma 
Documento que contém todas as atividades, com 

detalhamento de datas de execução 

1.1.6 Aquisições Mapeamento de contratações de serviços 

1.1.7 Custo Plano que contempla a análise financeira do projeto. 

1.1.8 Recursos Humanos Plano que contempla todos os recursos do projeto 

1.1.9 Comunicação 

Elaboração de um plano que trate da comunicação no projeto, 

fazendo com que todas as partes envolvidas (stakeholders) 

sejam comunicadas de forma efetiva e eficaz. 

1.1.10 Qualidade 

Elaboração de um plano que contemple todos os padrões de 

qualidade do aplicativo, servindo como base para o critério 

de aceite 

1.1.11 Riscos Detalhamento das ameaças 

1.1.12 
Planejamento do 

Contrato 
Detalhamento contento as cláusulas do contrato 

1.1.13 
Elaboração do 

Contrato 
Elaboração do documento de contrato 

1.2 
Análise dos 

Requisitos 

Levantamento e elaboração dos requisitos técnicos, 

funcionais e não funcionais do projeto 

1.2.1 
Levantamento dos 

Requisitos 
Levantamento dos requisitos do projeto 

1.2.2 Requisitos Técnicos Levantamentos dos requisitos técnicos do projeto 

1.2.3 Requisitos Funcionais Levantamentos dos requisitos funcionais do projeto 
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1.2.4 
Requisitos não 

funcionais 
Levantamentos dos requisitos não funcionais do projeto 

1.2.5 
Homologação do 

Requisitos 

Realizar a validação dos requisitos levantados para o 

desenvolvimento do projeto 

1.3 Desenvolvimento 

Relacionados a todas as atividades de desenvolvimento do 

projeto, contemplando a construção e testes unitários das 

funcionalidades do projeto 

1.3.1 
Análise dos requisitos 

técnicos 

Realizar a validação dos requisitos técnicos para início da 

fase de desenvolvimento do projeto 

1.3.2.1 
Interface do 

aplicativo 
Construção da interface do aplicativo 

1.3.2.2 Consulta de preços 
Construção do mecanismo de consulta de preços do 

aplicativo 

1.3.2.3 
Cadastro de 

promoções 
Construção da funcionalidade de cadastro de promoções 

1.3.2.4 Cadastro de locais Construção da funcionalidade de cadastro de locais 

1.3.2.5 Cadastro de contatos Construção da funcionalidade de cadastro de contatos 

1.3.2.6 Cadastro de alertas Construção da funcionalidade de cadastro de alertas 

1.3.2.7 Testes unitários Criação dos testes unitários pela equipe de desenvolvimento 

1.3.2.7 
Validação testes 

unitários 
Validação dos testes unitários 

1.3.2.7 
Aplicação ambiente 

de homologação 
Implantação do aplicativo no ambiente de homologação 

1.4 Testes 
Responsável pela elaboração, validação e execução dos casos 

de teste 

1.4.1 Criação casos de teste Criação dos casos de teste pela equipe de teste 

1.4.2 
Validação casos de 

teste 
Validar os casos de teste criados para o aplicativo 
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1.4.3 
Execução casos de 

teste 
Executar todos os casos de teste criados para o aplicativo 

1.4.4 Relatório de erros 
Elaboração do relatório de erros encontrados na execução dos 

casos de teste 

1.4.5 Termo de aceite Elaborar o termo de aceite de execução dos casos de teste 

1.5 Encerramento 
Contempla todos as atividades referentes ao encerramento do 

projeto 

1.5.1 Apresentação cliente Realizar a apresentação do projeto ao cliente 

1.5.2 Termo de aceite Elaboração do termo de aceite 

1.5.3 
Entrega Ambiente 

Produtivo 
Entrega do aplicativo no ambiente produtivo 

1.5.4 
Encerramento do 

contrato 
Elaboração do documento de encerramento do contrato 

 

Tabela 1 -  Pacotes da EAP 

2.1.5 Dicionário da EAP 

Id do 

Pacote 
Nome do Pacote Descrição Critério de Aceitação  

1.1.1 
Escopo do 

Projeto 

Descrição detalhada dos requisitos 

do produto e do projeto 

As alterações do escopo do 

projeto devem ser aprovadas 

pelo patrocinador 

1.1.2 
Reunião de Kick 

Off 

Reunião que inicia formalmente o 

projeto perante todos os 

envolvidos 

Acima de 90% dos 

envolvidos presentes. 

1.1.3 
Termo de 

Abertura 

Documento que oficializa o início 

e contem informações inerentes ao 

projeto  

Assinatura do patrocinador do 

projeto 
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1.1.4 

EAP / 

Dicionário da 

EAP 

EAP: Estrutura do projeto, 

contendo as fases e indicando os 

pacotes de entregar 

Dicionário da EAP: Detalhamento 

dos pacotes da EAP 

Detalhamento de todos os 

pacotes 

1.1.5 Cronograma 

Documento que contém todas as 

atividades, com detalhamento de 

datas de execução 

Conter todas as informações a 

serem aprovadas pelo 

patrocinador 

1.1.6 Aquisições 
Mapeamento de contratações de 

serviços 

Conter todas as informações a 

serem aprovadas pelo 

patrocinador 

1.1.7 Custo 
Plano que contempla a análise 

financeira do projeto. 

Custo final abaixo de R$ 

48.000,00 reais 

1.1.8 
Recursos 

Humanos 

Plano que contempla todos os 

recursos do projeto 

Conter todos os recursos do 

projeto 

1.1.9 Comunicação 

Elaboração de um plano que trate 

da comunicação no projeto, 

fazendo com que todas as partes 

envolvidas (stakeholders) sejam 

comunicadas de forma efetiva e 

eficaz. 

Conter no plano todos os 

envolvidos no projeto 

1.1.10 Qualidade 

Elaboração de um plano que 

contemple todos os padrões de 

qualidade do aplicativo, servindo 

como base para o critério de 

aceite. 

Conter os padrões de 

qualidade definidos 

1.1.11 Riscos 
Detalhamento das ameaças e 

oportunidades 
Plano de riscos entregue 

1.1.12 Planejamento do Detalhamento contento as Planejamento de contrato não 
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Contrato cláusulas do contrato deve ultrapassar 3 dias 

1.1.13 
Elaboração do 

Contrato 

Elaboração do documento de 

contrato 

Deve conter todas as 

cláusulas necessárias para o 

projeto 

1.2.1 
Levantamento 

dos Requisitos 

Levantamento dos requisitos do 

projeto 

Deve conter todos os 

requisitos relacionados ao 

projeto 

1.2.2 
Requisitos 

Técnicos 

Levantamentos dos requisitos 

técnicos do projeto 

Deve conter todos os 

requisitos técnicos 

relacionados ao projeto 

1.2.3 
Requisitos 

Funcionais 

Levantamentos dos requisitos 

funcionais do projeto 

Deve conter todos os 

requisitos funcionais inerentes 

ao projeto 

1.2.4 
Requisitos não 

funcionais 

Levantamentos dos requisitos não 

funcionais do projeto 

Deve conter todos os 

requisitos não funcionais 

inerentes ao projeto 

1.2.5 
Homologação do 

Requisitos 

Realizar a validação dos requisitos 

levantados para o 

desenvolvimento do projeto 

Aprovação do patrocinador 

do projeto 

1.3.1 

Análise dos 

requisitos 

técnicos 

Realizar a validação dos requisitos 

técnicos para início da fase de 

desenvolvimento do projeto 

Aprovação dos requisitos pela 

equipe de desenvolvimento 

1.3.2.1 
Interface do 

aplicativo 

Construção da interface do 

aplicativo 

Interface do aplicativo em 

conformidade com a 

especificação funcional 

1.3.2.2 
Consulta de 

preços 

Construção do mecanismo de 

consulta de preços do aplicativo 

Mecanismo de consulta em 

conformidade com a 

especificação funcional 

1.3.2.3 
Cadastro de 

promoções 

Construção da funcionalidade de 

cadastro de promoções 

Funcionalidade de cadastro de 

promoções em conformidade 
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com a especificação funcional 

1.3.2.4 
Cadastro de 

locais 

Construção da funcionalidade de 

cadastro de locais 

Funcionalidade de cadastro de 

locais em conformidade com 

a especificação funcional 

1.3.2.5 
Cadastro de 

contatos 

Construção da funcionalidade de 

cadastro de contatos 

Funcionalidade de cadastro de 

contatos em conformidade 

com a especificação funcional 

1.3.2.6 
Cadastro de 

alertas 

Construção da funcionalidade de 

cadastro de alertas 

Funcionalidade de cadastro de 

alertas em conformidade com 

a especificação funcional 

1.3.2.7 Testes unitários 
Criação dos testes unitários pela 

equipe de desenvolvimento 

Testes unitários criados com 

base na especificação 

funcional 

1.3.2.7 
Validação testes 

unitários 
Validação dos testes unitários 

Testes unitários criados para 

todas as funcionalidades do 

aplicativo 

1.3.2.7 

Aplicação 

ambiente de 

homologação 

Implantação do aplicativo no 

ambiente de homologação 

Testes unitários executados 

com sucesso e sem reporte de 

falhas 

1.4.1 
Criação casos de 

teste 

Criação dos casos de teste pela 

equipe de teste 

Casos de teste de acordo com 

a especificação funcional 

1.4.2 
Validação casos 

de teste 

Validar os casos de teste criados 

para o aplicativo 

Casos de teste contemplam 

todas as funcionalidades do 

aplicativo e estão em 

conformidade com a 

especificação funcional 

1.4.3 
Execução casos 

de teste 

Executar todos os casos de teste 

criados para o aplicativo 

Todos os casos de testes 

executados 

1.4.4 
Relatório de 

erros 

Elaboração do relatório de erros 

encontrados na execução dos 

Relatório contemplar todos os 

casos de teste elaborados 
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casos de teste 

1.4.5 Termo de aceite 
Elaborar o termo de aceite de 

execução dos casos de teste 

Execução de todos os casos 

de teste sem falha 

1.5.1 
Apresentação 

cliente 

Realizar a apresentação do projeto 

ao cliente 

Apresentação contemplando 

todas as funcionalidades do 

aplicativo 

1.5.2 Termo de aceite Elaboração do termo de aceite 
Assinatura do patrocinador do 

projeto 

1.5.3 

Entrega 

Ambiente 

Produtivo 

Entrega do aplicativo no ambiente 

produtivo 
Entrega realizada sem falhas 

1.5.4 
Encerramento do 

contrato 

Elaboração do documento de 

encerramento do contrato 

Assinatura do patrocinador do 

projeto 

 

Tabela 2 - Dicionário da EAP 

 

2.2 Gerenciamento do Tempo 

No processo de gerenciamento do tempo, para a elaboração do cronograma foi utilizado como 

base a EAP do projeto, no qual constam todos os pacotes e entregáveis do projeto. Este 

cronograma deve ser validado e aprovado pelo Patrocinador do Projeto, sendo que qualquer 

mudança deverá ser analisada para rever o impacto nas datas do projeto. 
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2.2.1 Cronograma 

 

Figura 2 – Cronograma 
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2.2.2 Gantt 

 

Figura 3 - Gantt 

 

Figura 4 - Gantt 

 

2.3. Gerenciamento de Aquisições 

2.3.1 Mapa de Aquisições   

No Mapa de Aquisições da Tabela 3, estão elencados os itens que serão contratados 

externamente, sendo de responsabilidade do Gerente de Projetos a sua elaboração e 

atualização. 
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Concorrência Item a ser controlado 
Ref. 

EAP 

Vendor 

List 
Orçamento 

Critérios Make 

or Buy 

RFP 1 Levantamento de 

Requisitos 

1.2.1 Intelly R$ 1.680,00 Capacidade da 

Equipe 

RFP 2 Construção 1.3 BRQ R$ 5.760,00 Restrição de 

Prazo 

RFP 3 Testes Unitários 1.3.3 BRQ R$ 3.840,00 Restrição de 

Prazo 

RFP 4 Criação Casos de Teste 1.4.1 Deal IT R$ 864,00 Capacidade da 

Equipe 

RFP 5 Relatório de Erro 1.4.4 Deal IT R$ 216,00 Restrição de 

Custo 

 

Tabela 3 - Mapa de Aquisições 

 

2.3.2 Critérios de Avaliação 

Os critérios para avaliação dos fornecedores seguem padrões classificatórios e eliminatórios, 

como descritos na Tabela 4 e devem ser considerados na contratação do serviço. 

Critérios de Avaliação 

Eliminatórios  Histórico da Qualidade 

 Histórico de Entrega 

 Capacidade de Produção 

 Certidão Negativa 

Classificatórios  Prazo 

 Garantias 

 Capacidade Técnica 

 Qualificação da Equipe 

 Preço 

 

Tabela 4 - Critérios de Avaliação 
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2.4 Gerenciamento do Custo 

2.4.1 Orçamento 

Para a realização do projeto, os recursos que serão alocados serão: 

 1 Gerente de projetos: Valor hora – R$ 55,00 reais; 

 1 Analista de sistemas: Valor hora – R$ 35,00 reais; 

 2 Analistas desenvolvedores: Valor hora – R$ 30,00 reais; 

 1 Analista de teste: Valor hora – R$ 27,00 reais; 

Com base nos recursos alocados e seus respectivos valores hora, a Figura 5 mostra o 

orçamento detalhado de cada fase do projeto. 

 

 

Figura 5 - Orçamento 
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O orçamento total do projeto para o desenvolvimento do aplicativo é de R$ 41.092,00 reais, 

contemplando as fases de Gerenciamento de Projetos, Análise de Requisitos, 

Desenvolvimento, Teste e Encerramento.  

No caso de necessidade de alteração do orçamento devido a problemas decorrentes no projeto, 

este deve ser comunicado e aprovado pelo patrocinador do projeto (sponsor). 

Os relatórios gerenciais de custo serão apresentados no término de cada fase do projeto, 

utilizando a linha de base do projeto. 

 

Figura 6 - Linha de Base dos Custos 
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Figura 7 - Linha de Base dos Custos 

 

 

Figura 8 - Linha de Base dos Custos 
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Figura 9 – Linha de Base dos Custos 

 

2.5. Gerenciamento de RH 

2.5.1 Equipe do Projeto 

Para a realização do projeto, a Tabela 5 mostra a equipe formada e as suas respectivas 

responsabilidades. 

Nome Área da Empresa 
Telefone / 

Ramal 
Email Responsabilidades 

Luiz da 

Silva 

Departamento de 

Diretoria de Projetos 

(41) 

3323-

4353 

luiz@empresa.com Patrocinador do 

projeto 

João 

Guilherme 

Galvão 

Departamento de 

Gerência de Projetos 

(41) 

3323-

4354 

joao@empresa.com GP – Gerente de 

Projetos 

Ricardo 

dos Santos 

DDS – Departamento 

de Desenvolvimento de 

Sistemas 

(41) 

3323-

4355 

ricardo@empresa.com Analista de 

Sistemas 

R$ 0,00
R$ 5.000,00

R$ 10.000,00
R$ 15.000,00
R$ 20.000,00
R$ 25.000,00
R$ 30.000,00
R$ 35.000,00
R$ 40.000,00
R$ 45.000,00

Linha de Base dos custos
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Bruno 

Faria 

DDS – Departamento 

de Desenvolvimento de 

Sistemas 

(41) 

3323-

4356 

bruno@empresa.com Desenvolvedor de 

Sistemas 

Cibele 

Campos 

DDS – Departamento 

de Desenvolvimento de 

Sistemas 

(41) 

3323-

4357 

cibele@empresa.com Desenvolvedor de 

Sistemas 

Lais 

Araújo 

CoET – Centro de 

Excelência de Teste  

(41) 

3323-

4358 

lais@empresa.com Testadora de 

Sistemas 

 

Tabela 5 - Equipe do Projeto 

 

2.5.2 Matriz de Papéis e Responsabilidades 

A matriz de papéis e responsabilidades para os pacotes de trabalho contidos na EAP, 

auxiliarão a estabelecer as expectativas e garantir os papéis dos membros da equipe do projeto 

e o que é esperado para cada um deles, sendo de responsabilidade do Gerente de Projetos a 

sua atualização no caso de mudanças ao longo do projeto. 

Partes Interessadas 

Pacote de Trabalho Luiz João Ricardo Bruno Cibele Lais 

Escopo do Projeto A R I I I I 

Reunião de Kickoff C E I I I I 

Termo de Abertura A R I I I I 

EAP / Dicionário EAP A R C I I I 

Cronograma A E C I I I 

Aquisições A R I I I I 

Custo A R I I I I 

Recursos Humanos A E I I I I 

Comunicação A R I I I I 
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Qualidade A R C I I I 

Riscos A E C I I I 

Planejamento Contrato I R I I I I 

Elaboração Contrato I E I I I I 

Levantamento de Requisitos C C R C C I 

Requisitos Técnicos I I C R R I 

Requisitos Funcionais I I E C C C 

Requisitos Não Funcionais I I R C C I 

Homologação Requisitos I A C I I I 

Análise Requisitos Técnicos I I C R R I 

Interaface do aplicativo I I C E E I 

Consulta de Preços I I C E E I 

Cadastro de Promoções I I C E E I 

Cadastro de Locais I I C E E I 

Cadastro de Contatos I I C E E I 

Cadastro de Alertas I I C E E I 

Testes Unitários I I C R R I 

Validação Testes Unitários I I C E E I 

Aplicação Ambiente de 

Homologação 

I I I R R I 

Criação Casos de Teste I I C C C R 

Validação Casos de Teste I I C C C R 

Execução Casos de Teste I I C C C E 

Relatório de Erros I I I I I R 

Termo de Aceitação A R C C C C 
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Apresentação Cliente I C R I I I 

Termo de Aceite A R C I I I 

Entrega Ambiente Produtivo I I C E E I 

Encerramento do Contrato A E C I I I 

Legenda 

E – Executante   R – Responsável   I – Informado   C – Consultado   A – Aprovador  

 

Tabela 6 - Matriz de Papéis e Responsabilidades 

 
 

2.5.3 Necessidade de Treinamento 

Para os membros da equipe, há a necessidade de treinamento para que as expectativas do 

projeto sejam atendidas, conforme descrito na Tabela 7. 

Necessidades de Treinamento 

Nome / Área Descrição da necessidade de treinamento 

Equipe de Análise de 

Requisitos 

Treinamento em levantamento de requisitos voltados para 

aplicativo móvel 

Equipe de Desenvolvimento Treinamento avançado nas tecnologias Android e IOS para o 

desenvolvimento do aplicativo 

Equipe de Desenvolvimento Treinamento na ferramenta GIT para o versionamento do 

código fonte 

Equipe de Teste Treinamento na ferramenta Selenium para permitir a 

automatização dos casos de teste 

 

Tabela 7 - Necessidade de Treinamento 

 

 

2.5.4 Necessidade de Contratação 

A necessidade de contratação se faz necessário para atender os requisitos do projeto, sendo 

listados na Tabela 8. 
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Necessidades de Contratação 

Cargo / Função Descrição do Perfil e/ou atividades que desempenhará 

Gerente de Projetos Deve possuir conhecimento e vivência em gerência de projetos 

de desenvolvimento de aplicativos móvel e certificação PMP 

Analista Desenvolvedor Deve possuir conhecimento de desenvolvimento de aplicativos 

móveis na plataforma Android e IOS, como também 

conhecimento avançado em orientação a objetos 

Analista de Teste Deve possuir conhecimento em criação de casos de teste para 

aplicativos móveis e automatização utilizando a ferramenta 

Selenium 

 

Tabela 8 - Necessidade de Contratação 

 

2.5.5 Integração da equipe 

O processo de integração da equipe consiste em realizar tarefas necessárias para que equipe 

esteja alinhada com as necessidades do projeto, elencados na Tabela 9. 

Integração da Equipe 

Ação / Atividade Data Limite ou Periodicidade 

Reunião de alinhamento de 

diretrizes 

Início de cada fase do projeto 

Participação em eventos  Eventos relacionados ao desenvolvimento de projetos de 

aplicativos móvel, sendo a data limite da participação o 

término da fase de desenvolvimento 

 

Tabela 9 - Integração da Equipe 

 

2.6. Gerenciamento da Comunicação 

O objetivo do gerenciamento da comunicação é estabelecer a comunicação do projeto, desde 

o início até o seu término, no qual todos os stakeholders terão acesso sobre o andamento do 

projeto de forma única e centralizada. 
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2.6.1 Matriz de Comunicações 

Stakeholder 
Priori-

dade  
Entrega Objetivo 

Comunica-

ção 

Arquiva-

mento 

Respon-

sável 
Data 

Sponsor 

(Diretoria) 
Alta 

Reunião de 

acompanhamento 

de indicadores e 

milestones. 

Recebimento de 

relatórios e índices 

Lucratividade e 

retorno do 

investimento 

Reunião 

Pessoal  e 

conferência 

online 

(slides) 

Rede 

interna 
Diretor Mensal 

Equipe de 

projeto 
Alta 

Reunião de 

acompanhamento e 

milestones 

Apresentação dos 

indicadores ao 

Sponsor do 

projeto 

Reunião 

Presencial 

Rede 

interna 

Gerente 

de 

projeto 

Quinzenal 

Gerência 

Financeira  
Alta 

Reunião semanal 

de custos do 

projeto 

Quantificar o 

impacto da 

redução de custo e 

legitimar o 

payback do 

projeto 

Reuniao 

Presencial e 

indicadores 

de custo 

Rede 

interna 

Gerente 

de 

projeto 

Semanal 

 

Tabela 10 - Matriz de Comunicações 

 

2.7 Gerenciamento da Qualidade 

O plano do gerenciamento da qualidade terá como base o relatório gerado pela equipe de 

teste, o qual irá garantir sua integridade e qualidade, apontando falhas decorrentes da fase de 

desenvolvimento do projeto e garantindo que os requisitos funcionais foram totalmente 

atendidos.  

 

2.7.1 Planejamento da Qualidade dos entregáveis do projeto 

Item EAP Requisito 
Métrica/Indicador 

Sigla e Descrição 

Fórmula / Método 

de Coleta 

Meta (Critério de 

Aceitação) 

1.1.5 

Cronograma 

Tempo do 

Projeto 

Cronograma x 

Andamento Real 

Duração 

Planejada/Duração 

Real 

Duração 

Planejada/Duração 

Real com 
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 diferença não 

superior a 2 dias 

1.2.1 

Levantamento 

de Requisitos 

Requisitos 

Funcionais 

Requisitos 

Funcionais x 

Escopo do Projeto 

Análise do 

Escopo/Análise 

Requisitos 

Funcionais 

Os requisitos 

funcionais estejam 

de acordo com o 

escopo do projeto 

1.3.2.1 Interface 

do aplicativo 
Interface 

Interface do 

aplicativo x 

Requisitos 

funcionais 

Nenhuma tela do 

aplicativo esteja em 

não conformidade 

com o layout 

definido (estilo de 

cores, fontes e 

dimensão) 

Todas as telas 

utilizando o 

padrão definido 

nos requisitos 

funcionais 

1.3.2.2 Consulta 

de preços 
Funcionalidade 

Funcionalidade x 

Requisitos 

Funcionais 

Casos de teste da 

funcionalidade de 

Consulta de preços 

executados com base 

nos requisitos 

funcionais 

Execução de todos 

os casos de teste e 

sem erros de 

criticidade alta / 

média 

1.3.2.3 Cadastro 

de promoções 
Funcionalidade 

Funcionalidade x 

Requisitos 

Funcionais 

Casos de teste da 

funcionalidade de 

Cadastro de 

promoções 

executados com base 

nos requisitos 

funcionais 

Execução de todos 

os casos de teste e 

sem erros de 

criticidade alta / 

média 

1.3.2.4 Cadastro 

de locais 
Funcionalidade 

Funcionalidade x 

Requisitos 

Funcionais 

Casos de teste da 

funcionalidade de 

Cadastro de locais 

executados com base 

nos requisitos 

funcionais 

E Execução de 

todos os casos de 

teste e sem erros 

de criticidade alta 

/ média 

1.3.2.5 Cadastro 

de contatos 
Funcionalidade 

Funcionalidade x 

Requisitos 

Casos de teste da 

funcionalidade de 

Execução de todos 

os casos de teste e 
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Funcionais Cadastro de contatos 

executados com base 

nos requisitos 

funcionais 

sem erros de 

criticidade alta / 

média 

1.3.2.6 Cadastro 

de alertas 
Funcionalidade 

Funcionalidade x 

Requisitos 

Funcionais 

Casos de teste da 

funcionalidade de 

Cadastro de alertas 

executados com base 

nos requisitos 

funcionais 

Execução de todos 

os casos de teste e 

sem erros de 

criticidade alta / 

média 

1.4.5 Termo de 

Aceitação 

Quantidade de 

erros 

Quantidade de erros 

x criticidade 
Relatório de Erros 

Quantidade de 

erros inferior à 5 e 

somente de 

criticidade baixa  

1.5.3 Entrega 

ambiente 

produtivo 

Prazo 
Cronograma x 

Realizado 

Entrega em até 7 

dias além do prazo 

do Cronograma 

Dia de entrega não 

exceder o limite 

de 7 dias definido 

no cronograma 

 

Tabela 11 - Entregáveis do projeto 

 

 

2.7.2 Garantia e Controle da Qualidade 

Para a garantia e o Controle da Qualidade, algumas premissas do projeto devem ser atendidas: 

 As não conformidades provenientes da equipe de desenvolvimento, como divergências 

entre os requisitos funcionais e o produto final devem ser realizadas pela equipe de 

teste e repassadas aos desenvolvedores e analistas de sistemas da equipe do projeto 

para validação.  

 A cada entrega realizada pela equipe de desenvolvimento, o analista de sistema 

responsável deverá realizar uma pré validação do entregável, a fim de anteceder 

problemas que poderão ser levantados pela equipe de teste. 

 O Gerente de Projetos será o responsável por intermediar qualquer divergência entre 

os analistas de sistemas, desenvolvedores e testadores do projeto. 
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 Os analistas de teste serão os principais responsáveis pela garantia da qualidade, 

emitindo relatório de erros a cada entregável do projeto. 

 A equipe de desenvolvimento deve utilizar os requisitos funcionais para a construção 

do aplicativo e qualquer problema identificado deve ser repassado ao analista de 

sistemas responsável. 

 A equipe de desenvolvimento deve seguir os padrões estabelecidos nos requisitos não 

funcionais, como padronização e revisão de código. 

 

2.8 Gerenciamento de Riscos 

Os riscos devem ser mapeados com a finalidade de minimizar os impactos negativos que 

possam ocorrer durante o projeto, tendo para cada ameaças um plano de ação correspondente. 

2.8.1 Ameaças identificadas 

Categoria 
Evento da 

Ameaça 
Efeito Probabilidade Impacto Prioridade 

Projeto 

 

Requisitos 

funcionais em 

não 

conformidade 

com o escopo  

Não aprovação 

do termo de 

aceite pelo 

Patrocinador do 

Projeto 

30% R$ 23.707,20 1 

Projeto 

Relatório de 

teste com 

incidentes 

críticos 

Qualidade não 

atendida 
20% R$ 3.780,00 2 

Projeto 

Código fonte do 

aplicativo não 

seguir padrões 

de 

desenvolvimento 

Custo alto para 

manutenabilidade 
15% R$ 2.432,12 3 

 

Tabela 12 - Ameaças identificadas 
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2.8.2 Repostas as ameaças identificadas 

Categoria 
Evento da 

Ameaça 
Efeito 

Resposta a 

ameaça 
Estratégia 

Custo da 

resposta 

Nova 

probabilidade 

Projeto 

 

Requisitos 

funcionais em 

não 

conformidade 

com o escopo  

Não aprovação 

do termo de 

aceite pelo 

Patrocinador do 

Projeto 

Mitigar 

Contratação 

de analistas 

de sistemas 

especialistas 

R$2.016,00 10% 

Projeto 

Relatório de 

teste com 

incidentes 

críticos 

Qualidade não 

atendida 

Terceirizar 

correção 

dos erros 

Transferir 
R$ 

3.294,00 
15% 

Projeto 

Código fonte do 

aplicativo não 

seguir padrões 

de 

desenvolvimento 

Custo alto para 

manutenabilidade 
- Aceitar R$0,00 15% 

 

Tabela 13 - Respostas as ameaças identificadas 
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3. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi utilizar o Gerenciamento de Projetos para o desenvolvimento de 

um aplicativo móvel, definindo os planos de projetos inerente a este tipo de produto, com a 

finalidade de gerar um processo definido para a melhor gestão e acompanhamento. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Utilizar a metodologia de Gerenciamento de Projetos como padrão para o desenvolvimento de 

aplicativos móveis, pois muito projetos deste segmento não utilizam nenhum plano de projeto, 

tendo como resultado perda financeira expressiva, baixa qualidade do produto e atrasos de 

cronograma.  
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