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Resumo 
 
Neste trabalho é apresentada uma estratégia de gerenciamento de projeto para a definição 
adequada do tempo e dos recursos, também a mitigação de riscos em um projeto de sistema 
embarcado de um dispositivo biomédico. Para estudo de caso, considera-se um sensor 
automático de quedas para sinalização de situação de emergência que permite monitoramento 
remoto, com aplicação em home care. Os sistemas embarcados possuem uma complexidade 
importante e características específicas, não contempladas pelas metodologias de gestão de 
projetos existentes. Fazendo-se uma busca em referências, é possível encontrar a metodologia 
RUP, concebida para o desenvolvimento de software. Contudo, um sistema embarcado é 
composta de hardware e firmware. Como um modo de usar a metodologia do Guia PMBOK, é 
feita uma fusão das fases do RUP com os processos do Guia PMBOK, tendo um ciclo de vida 
de desenvolvimento iterativo e concorrente. Considera-se a aplicação da estratégia proposta a 
uma empresa de médio porte com estrutura organizacional matricial balanceada. A estratégia 
descreve aspectos específicos referentes a projetos de sistemas embarcados, levando em conta 
técnicas de design de excelência. A estratégia apresentada contempla a indicação de possíveis 
dificuldades e soluções ou recomendações quanto à otimização do tempo, de recursos e ações 
corretivas de mitigação de riscos, configurando-se como uma consolidação de boas práticas 
para o projeto de um novo produto para uma empresa que atua como OEM. 
 
 Palavras Chave: Sistema Embarcado. Dispositivo Biomédico. Gestão de Tempo. 
Mitigação de Riscos.  

    



 
 

Abstract 
This paper presents a project management strategy for the adequate definition of time and 
resources, as well as risk mitigation in an embedded system design of a biomedical device. For 
case study, it is considered an automatic fall warning sensor for emergency situation that allows 
remote monitoring, with application in home care. Embedded systems have an important 
complexity and specific characteristics, not contemplated by the existing project management 
methodologies. By doing a search in references, it is possible to find the RUP methodology, 
designed for software development. However, an embedded system is made up of hardware 
and firmware. As a way to use the PMBOK Guide methodology, the RUP phases are merged 
with the PMBOK Guide processes, with an iterative and concurrent development lifecycle. It 
is considered the application of the strategy proposed to a medium-sized company with 
balanced matrix organizational structure. The strategy describes specific aspects regarding to 
embedded systems design, taking into account design techniques of excellence. The presented 
strategy contemplates the indication of possible difficulties and solutions or recommendations 
for the optimization of the time, resources and corrective actions to risks mitigation, being 
configured as a consolidation of good practices for the design of a new product for a company 
that acts as an OEM. 
 
 Key Words: Embedded System. Biomedical Device. Time management. Risk 
Mitigation. 
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1. INTRODUÇÃO  
  
1.1 Problema 

 
Com a constante evolução da tecnologia e a demanda do mercado por novidades na área 

de dispositivos eletrônicos, em sua maioria sistemas embarcados, o processo de 
desenvolvimento de projetos tem a necessidade de ser o mais otimizado e eficiente possível, 
tanto no âmbito de tempo, quanto de custo. Os sistemas embarcados possuem uma 
complexidade importante e características específicas, não contempladas pelas metodologias 
de gestão de projetos existentes. Portanto, como gerenciar adequadamente o desenvolvimento 
de sistemas embarcados? 

 
1.2 Objetivos 
 
1.2.1 Gerais 

 
O principal objetivo deste trabalho é apresentar uma estratégia de gerenciamento de 

projeto para a definição adequada do tempo e dos recursos, também a mitigação de riscos em 
projetos de sistemas embarcados.  
 
1.2.2 Específicos 
 

 Contextualizar conceitos de gerenciamento de projetos pertinentes ao tema. 
 Especificar um produto fictício para realizar um estudo de caso. 
 Elaborar uma estratégia com recomendações para maior assertividade na definição da 

metodologia de desenvolvimento do projeto de um sistema embarcado.  
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 Mapear possíveis dificuldades e suas respectivas soluções. 
 

1.3 Delimitação do Tema 
  

Será abordada uma estratégia de gerenciamento de projeto para a definição adequada do 
tempo, recursos e riscos para o desenvolvimento de um sistema embarcado de um dispositivo 
biomédico, buscando agilidade no lançamento de um novo produto no mercado. 
 
1.4 Justificativa 

 
A definição adequada das atividades e recursos a serem utilizados, assim como, a sua 

alocação em relação ao tempo é sempre uma grande dificuldade. Problemas que aparecem 
durante o desenvolvimento, os testes, a qualidade de componentes dos fornecedores, entre 
outros detalhes, são riscos que normalmente não são considerados e impactam em atrasos, 
custos adicionais ou até inviabilidade do projeto. 
 
1.5 Metodologia 
  

Neste trabalho será apresentado inicialmente um referencial teórico sobre a equivalência 
entre a metodologia de gestão de projetos do Guia PMBOK e a metodologia RUP, concebida 
para o desenvolvimento de software, que pode ser adaptada para o desenvolvimento de sistemas 
embarcados, assim como, aspectos específicos desses sistemas que devem ser levados em conta 
em projetos durante o seu ciclo de vida.  

A abordagem metodológica do trabalho apresenta então um detalhamento de um 
processo de desenvolvimento de um projeto de um sistema embarcado, fazendo um 
relacionamento entre os processos do Guia PMBOK e as fases da metodologia RUP, apontando 
elementos específicos de um sistema composto de hardware e firmware. 
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Por fim, são apresentadas sugestões de melhores práticas para o sucesso no 
desenvolvimento de sistemas embarcados, tendo como estudo de caso um dispositivo 
biomédico de home care. 
 
1.6 Forma de Desenvolvimento do Trabalho 

 
O desenvolvimento deste trabalho contempla a experiência do autor como engenheiro 

de desenvolvimento de hardware e gerente de projetos de pesquisa e desenvolvimento na área 
de sistemas embarcados, tendo atuado com dispositivos biomédicos. 
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2. CONCEITOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS PERTINENTES AO 
TEMA 
 
2.1 Gerenciamento de Projetos de Sistemas Embarcados 
  

Sistema embarcado é um sistema microprocessado no qual a unidade de processamento 
é dedicada a uma aplicação específica, muitas vezes é caracterizado como um sistema de tempo 
real. Difere do computador de propósito geral, como o computador pessoal (PC), por exemplo, 
os desktops e os notebooks. O sistema embarcado realiza um conjunto de tarefas predefinidas, 
com requisitos específicos. Possui uma limitação de recursos computacionais e sua 
funcionalidade não pode ser alterada durante o uso. Sua arquitetura contempla o uso de dois 
tipos de memórias: a memória volátil denominada RAM (random access memory) para 
armazenamento de dados temporários e a memória não-volátil, que pode ser de diferentes tipos, 
como a EEPROM (eletrically erasable programmable read only memory) e a FLASH, utilizadas 
para armazenamento do programa e dados de forma permanente.  Exemplos de sistemas 
embarcados são: um roteador, um tocador de MP3, um forno de micro-ondas, uma máquina de 
lavar, um semáforo, etc. Interagimos com os sistemas embarcados a todo o momento em nosso 
dia a dia, em nossa casa, nosso carro, no trabalho e no lazer (OLIVEIRA e ANDRADE, 2010). 

Os projetos de sistemas embarcados envolvem duas frentes de desenvolvimento 
distintas, mas complementares: o hardware e o software. Este último quando se trata de uma 
aplicação que roda em um processador embarcado é chamado de firmware, que fica armazenado 
na memória FLASH, e quando é um aplicativo que roda em um computador pessoal (PC) é 
simplesmente software, que fica armazenado no disco rígido. Pode-se considerar dois tipos de 
arquiteturas para um sistema embarcado, tendo em vista a existência ou não de um software, 
com base na interface com o usuário. Caso a interface com o usuário seja totalmente utilizando 
elementos do hardware, então tal sistema embarcado não terá um software, como por exemplo, 
um forno de micro-ondas. Caso a interface com o usuário seja por meio de um computador 
pessoal, então tal sistema embarcado terá também um software, como por exemplo, um roteador 
cuja interface de configuração é por meio de um computador pessoal. 
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Hardware e software/firmware podem ser desenvolvidos de forma concorrente, desde 
que o desenvolvedor de software/firmware entenda as características e capacidades do 
hardware, assim como, que o desenvolvedor de hardware entenda como o software irá operar, 
visto que em um momento irá ocorrer a integração entre essas partes (KAMAL, 2014). 
 A gestão deste tipo de projeto pode seguir algumas metodologias complementares, 
incluindo algumas concebidas inicialmente para o desenvolvimento de software.  

Considerando as dimensões do projeto, tem-se os 4 Ps de Roger Pressman (Pessoas, 
Produto, Processo e Projeto).  
 É importante estabelecer os elementos envolvidos nos 4 Ps de Pressman, já considerando 
as adaptações convenientes a uma sistema embarcado, conforme a Tabela 1. 
 

Tabela 1 - Os 4 componentes das dimensões de um projeto de um sistema embarcado 
(Adaptado de KAMAL, 2014). 

Componente Papéis O que não é prudente 
Pessoas Gerente Sênior Responsável pela efetiva facilitação, 

definindo o negócio, criando o ambiente, 
organizando, coordenando e gerenciando 
todas as comunicações e atividades 
organizacionais. Monitoramento e 
rastreamento do projeto e seu 
cronograma. 

Desconsiderar o 
princípio básico de 
que são as pessoas 
que mais importam 
em qualquer projeto. 
Abordagem 
desequilibrada e 
controles 
desnecessários. 

Gerente de 
Projeto 
(Técnico) ou 
Líder Técnico 

(i) Faz o planejamento e define a 
linguagem de software, a plataforma de 
hardware, as ferramentas de 
desenvolvimento e a metodologia para o 
ciclo de vida de desenvolvimento. (ii) 
Refina e organiza as especificações de 
software e hardware, os projetos, os 

Falta de consideração 
das percepções dos 
desenvolvedores e 
desenvolvimento não 
coordenado. 
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componentes e processos existentes. (iii) 
Encontra os mais atuais que permitem 
iniciar o projeto com a percepção dos 
resultados em um produto final dentro de 
um prazo pré-estabelecido. (iv) Mantém 
um gráfico de atividade para o início, 
duração, data de término e marcos para 
cada atividade, assim como, controla 
riscos e falhas. (v) Motiva e encoraja os 
desenvolvedores.  

Desenvolvedor Possui as habilidades técnicas 
necessárias. Implementa o processo de 
desenvolvimento de software e 
hardware, assim como, a integração dos 
processos, usando-se de ferramentas de 
modelagem, criação de código fonte, 
testes, simulação, debug e verificação do 
produto. 

Não seguir o projeto 
que concordou e 
aceitou desenvolver, 
e falta de cooperação 
entre os colegas 
desenvolvedores. 

Cliente Especifica o produto e seus requisitos de 
qualidade. Negocia custos com o 
Gerente Sênior. 

Interferência no 
processo de 
desenvolvimento, 
alterando as 
especificações após 
já ter concordado 
com as mesmas. 

Usuário Final Usa o produto dentro dos seus limites 
estabelecidos. 

Não usar o produto 
de acordo com as 
suas características e 
limitações. 
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Produto É necessário ter uma percepção 
adequada dos requisitos, das 
funcionalidades que deve ter e do 
comportamento em tempo real do 
produto. Isto é alcançado pela 
comunicação entre o cliente e os 
gerentes. O escopo, contexto e objetivo 
do produto devem ser definidos 
corretamente, identificando as restrições 
técnicas, e deve-se haver um acordo 
sobre a performance esperada. 

Falta de 
especificações 
corretas do produto. 

Processo Usa-se uma abordagem modular e uma 
arquitetura em camadas. O processo de 
desenvolvimento de produto deve ser 
particionado em uma série de problemas, 
componentes e módulos (também 
estruturas de dados e objetos) entre o 
software e o hardware para que as 
atividades definidas no gráfico de 
atividades sejam finalizadas. Como o 
processo pode ser particionado 
adaptando-se às pessoas e ao problema? 
A seleção do processo adotado durante o 
ciclo de vida de desenvolvimento tem 
que ser conforme as pessoas disponíveis 
e o produto requerido. Qual é o modelo a 
escolher? Alguns destes: 1. Modelos 
Sequencial Linear; 2. RAD (Rapid 
Development Phase); 3. Modelo 
Incremental; 4. Modelo Evolucionário; 
5. Modelo Baseado em Componentes; 6. 

Particionamento 
incorreto e adoção de 
um modelo incorreto. 
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Modelo baseado em ferramentas de 
quarta geração; 7. Modelo Espiral. 

Projeto O objetivo do gerenciamento de projetos 
de sistemas embarcados é organizar o 
projeto de forma a garantir seu sucesso. 
O sucesso pode ser assegurado por (i) 
Planejamento minucioso e por 
estimativas do esforço e tempo levado 
por cada membro para cada atividade 
para o produto. (ii) Definir claramente os 
pontos de teste do projeto e os pontos de 
verificação de qualidade. (iii) 
Estabelecer mecanismos eficazes de 
monitoramento e controle. (iv) 
Coordenar as questões de comunicação e 
suas soluções. O sucesso do projeto é 
obtido através do seguinte: (i) Trabalhar 
sistematicamente para entender o 
problema; (ii) Definir gráficos de 
atividade realistas e objetos claros e 
expectativas razoáveis de cada elemento; 
(iii) manter o bom ritmo de 
desenvolvimento e rastrear 
continuamente, acompanhando as 
pessoas, produtos e atividades de 
processo; (iv) Tomar decisões 
inteligentes no momento certo. (V) 
Utilizar-se de lições aprendidas de falhas 
e sucessos anteriores em cada elemento. 

Planejamento 
impróprio, esforço 
incorreto, 
estimativas, falta de 
foco no sucesso 
orientado em 
objetivos, manter as 
pessoas ocupadas em 
atividades fora do 
projeto. 
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2.2 Processos e Áreas do Conhecimento do Guia PMBOK 
 
Para a gestão dos grupos de processos e planejamento e controle das atividades do 

projeto tem-se a metodologia do Guia PMBOK, conforme apresentado na Figura 1.   
 

 
Figura 1 - Grupos de processos e áreas do conhecimento do Guia PMBOK (adaptado de PMI, 

2013). 
 

A natureza integrativa do gerenciamento de projetos requer que o grupo de processos de 
monitoramento e controle interaja com os outros grupos de processos, conforme mostra a Figura 
2. Os processos de monitoramento e controle ocorrem ao mesmo tempo que os processos 
contidos em outros grupos de processos. Então, o processo de monitoramento e controle é 
descrito como um grupo de processos “de fundo” para os outros quatro grupos de processos 
mostrados na Figura 2. 
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Figura 2 - Integração entre os grupos de processos do Guia PMBOK (adaptado de PMI, 

2013). 
 
 O gerenciamento de tempo do projeto inclui os processos necessários para gerenciar o 
término pontual do projeto, que na prática se traduzem em um cronograma completo do projeto. 
Está inclusa no cronograma a estimativa dos recursos necessários para realizar as atividades, 
tanto humanos, como de material, equipamentos ou suprimentos (PMI, 2013). 
 O gerenciamento de riscos envolve o seu planejamento e controle. O contexto de 
gerenciamento de riscos é uma combinação de atitudes das partes interessadas em relação ao 
risco e a exposição estratégica ao risco de um determinado projeto com base no contexto geral 
do projeto. Controlar os riscos é o processo de implementação de respostas aos riscos, 
acompanhamento dos riscos identificados, monitoramentos dos riscos residuais, identificação 
de novos riscos e avaliação da eficácia do processo de gerenciamento de riscos durante todo o 
projeto. O principal benefício deste processo é a melhoria do grau de eficiência da abordagem 
aos riscos no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto a fim de otimizar continuamente as 
respostas aos riscos (PMI, 2013). 
 
2.3 Fases e Disciplinas do Processo RUP 
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Para o ciclo de vida do desenvolvimento do projeto tem-se o RUP (Rational Unified 
Process) que divide o desenvolvimento em 4 fases: Concepção, Elaboração, Construção e 
Transição, conforme apresentado na Figura 3.  
  

 
Figura 3 - Fases do RUP (adaptado de SOMMERVILLE, 2011). 

 
 O RUP é um modelo iterativo e incremental, sendo que cada iteração resulta em uma 
entrega. Um projeto usando desenvolvimento iterativo tem um ciclo de vida consistindo de 
várias iterações. Uma iteração incorpora um conjunto de atividades com base nas disciplinas de 
modelagem do negócio, requisitos, análise e projeto, implementação, estes, e implantação, ou 
seja, em várias proporções, dependendo de onde o ciclo de desenvolvimento está localizado. 
As iterações nas fases de concepção e de elaboração se concentram na gestão, requisitos e 
atividades de projeto; iterações na fase de construção têm foco no projeto, implementação e 
teste; e iterações na fase de transição têm foco em teste e implantação. A Figura 4 apresenta de 
forma gráfica o ciclo de desenvolvimento iterativo e incremental. 
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Figura 4 - Ciclo de desenvolvimento iterativo e incremental (adaptado de SOMMERVILLE, 

2011). 
 
2.4 Equivalência entre os Processos do Guia PMBOK e as Fases do RUP 

 
É possível inclusive fazer uma equivalência entre os grupos e áreas do conhecimento do 

Guia PMBOK com as fases e disciplinas do RUP, conforme a Tabela 2 e a Tabela 3. 
 

Tabela 2 - Equivalência entre grupos do Guia PMBOK e fases do RUP (Adaptado de 
COTTRELL, 2004). 

Guia PMBOK – Grupos de Processos RUP – Fases 
Iniciação Concepção 
Planejamento Elaboração 
Execução Construção 
Monitoramento e Controle 
Encerramento Transição 
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Tabela 3 - Equivalência entre as áreas do conhecimento do Guia PMBOK e as disciplinas do 
RUP (Adaptado de COTTRELL, 2004). 

Guia PMBOK – Áreas do Conhecimento RUP – Disciplinas 
Não mapeado pelo Guia PMBOK Modelagem de Negócio 
Integração Implementação, Implantação 
Escopo Requisitos, Análise e Projeto 
Tempo Gerenciamento de Projeto 
Custos Não mapeado pelo RUP 
Qualidade Testes e Gerenciamento de Configuração 
Recursos Humanos Gerenciamento de Projeto 
Comunicação Não mapeado pelo RUP 
Riscos Gerenciamento de Projeto 
Aquisições Não mapeado pelo RUP 
Partes Interessadas Não mapeado pelo RUP 
Não mapeado pelo Guia PMBOK Gerenciamento do Ambiente 

 
Para o planejamento da produção tem-se o sistema MRP (Material Requirements 

Planning), aonde se realiza o controle de inventário de materiais, a lista de materiais do produto 
(BOM) e os tempos de produção, considerando deste a compra, transporte, manufatura e 
embalagem final para estoque e armazenagem do produto acabado. 
 
2.5 Ciclo de Vida em Projetos de Sistemas Embarcados 
  

O objetivo a ser alcançado na fase final do processo de desenvolvimento de um sistema 
embarcado é produzir um sistema completamente testado e verificado. 
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 É importante ter em mente o ciclo de vida de desenvolvimento, que se constitui de um 
processo de engenharia de produto. Especialmente para o desenvolvimento de hardware e 
software de sistemas embarcados, pode-se considerar algumas atividades específicas, divididas 
em 3 fases, conforme a Tabela 4. 
 
Tabela 4 - Fases do ciclo de vida do desenvolvimento de um sistema embarcado (Adaptado de 

KAMAL, 2014). 
Fase Atividades 

Definição e 
Análise dos 
Requisitos 

(1) A clareza das especificações do sistema embarcado solicitado é o 
objetivo da fase de definição. (2) As especificações são obtidas para (i) 
o processamento dos dados necessários, (ii) funções e tarefas necessárias 
e seu desempenho esperado, (iii) comportamento esperado do sistema, 
(iv) restrições de projeto, (v) ciclo de vida esperado do produto, (vi) 
interação homem-máquina, (vii) critérios de validação para o sistema 
final desenvolvido e (viii) cronograma das entregas. 

Desenvolvimento O projeto, a implementação e o teste do sistema embarcado são as 
principais atividades na fase de desenvolvimento. O projeto conceitual 
do sistema é desenvolvido durante a fase de desenvolvimento de 
software/firmware para: (i) estruturar dados, (ii) implementar funções, 
(iii) implementar interfaces (iv) algoritmos e as linguagens de 
programação a serem usadas para eles e (v) metodologias de teste para 
serem seguidas. O projeto conceitual leva ao desenvolvimento de 
códigos-fonte para a operação do sistema. O projeto de hardware 
envolve o desenho de diagramas esquemáticos e leiautes de placas de 
circuito impresso. A carcaça do produto também necessita de um projeto 
de design, tanto do ponto de vista visual como funcional. Testes e 
validação são atividades essenciais de qualquer processo de 
desenvolvimento de hardware e software/firmware.  

Implantação As atividades de fase de implantação são a correção de bugs detectados 
e o aprimoramento do software adicionando as funções extras 
necessárias pela mudança de ambiente e reengenharia de software. Para 
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o hardware, caso seja identificado algum problema de projeto após a 
placa de circuito já montada, é necessário fazer as correções e fabricar 
uma nova placa. 

 
 O projeto de um produto segue o ciclo de vida análise-desenvolvimento-implantação 
nesta ordem sequencialmente. Para sistemas complexos, atravessa-se várias vezes ao longo do 
ciclo de vida. Para sistemas simples, a passagem uma só vez pode ser suficiente. 

Durante a fase de análise pode-se contratar um consultor para uma prospecção 
tecnológica e também conversar com potenciais clientes para reunir suas informações e 
opiniões críticas. Um requisito é um parâmetro específico que o sistema deve satisfazer. Inicia-
se por reescrever os requisitos do sistema, que normalmente são escritos em forma geral, em 
uma lista de especificações detalhadas. Em geral, as especificações são parâmetros detalhados 
que descrevem como o sistema deve funcionar. Por exemplo, uma exigência pode indicar que 
o sistema deve caber em um determinado compartimento, enquanto uma especificação daria o 
tamanho exato e peso do dispositivo. Por exemplo, suponha que se deseja construir um 
controlador de motor. Durante a fase de análise, se determinariam especificações óbvias como 
rotação, estabilidade, precisão e tempo de resposta. Podem existir requisitos menos óbvios para 
satisfazer, como peso, tamanho, duração da bateria, vida útil do produto, facilidade de operação, 
legibilidade da tela e confiabilidade. Muitas vezes, melhorar o desempenho em um parâmetro 
pode ser alcançado apenas diminuindo o desempenho de outro. Esta arte de compromisso define 
as compensações que um engenheiro deve fazer ao projetar um produto. Uma restrição é uma 
limitação, dentro da qual o sistema deve operar. O sistema pode ser limitado a fatores como 
custo, segurança, compatibilidade com outros produtos, uso de peças eletrônicas e mecânicas 
específicas, interfaces com outros instrumentos e equipamentos de teste e cronograma de 
desenvolvimento.  

As seguintes medidas são frequentemente consideradas durante a fase de análise de um 
projeto (VALVANO, 2016): 
- Segurança: O risco para os seres humanos ou para o ambiente. 
- Exatidão: A diferença entre o valor esperado e o valor obtido. 
- Precisão: O número de medidas distinguíveis. 
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- Resolução: A menor alteração que pode ser detectada de forma confiável. 
- Tempo de resposta: O tempo entre um evento de disparo e a ação resultante. 
- Largura de banda: A quantidade de informações processadas por tempo. 
- Manutenibilidade: A flexibilidade com que o dispositivo pode receber ações de manutenção. 
- Testabilidade: A facilidade com que o funcionamento apropriado do dispositivo pode ser 
verificado. 
- Compatibilidade: A conformidade do dispositivo com os padrões existentes. 
- Tempo médio entre falhas: A confiabilidade do dispositivo, a vida útil de um produto. 
- Tamanho e peso: O espaço físico requerido pelo sistema. 
- Potência: A quantidade de energia necessária para operar o sistema. 
- Custo de engenharia não recorrente (custo NRE): O custo único para projetar e testar. 
- Custo unitário: O custo necessário para fabricar um produto adicional. 
- Time-to-prototype: O tempo necessário para projetar, construir e testar um sistema 
minimamente viável (protótipo). 
- Time-to-market: O tempo necessário para entregar o produto ao cliente. 
- Fatores humanos: O grau em que os clientes gostam ou apreciam o produto. 
 Quando começa a fase de desenvolvimento do projeto, construímos um modelo 
conceitual do sistema de hardware e software. É neste modelo que explora-se tanta abstração 
quanto seria apropriada. O projeto é dividido em módulos ou subcomponentes. Durante esta 
fase, estimam-se o custo, o cronograma e o desempenho esperado do sistema. Neste ponto, 
pode-se decidir se o projeto tem um potencial de lucro suficientemente alto. 
 Um projeto preliminar inclui uma estrutura hierárquica do tipo top-down, incluindo os 
sinais de entrada e saída básicos, as estruturas de dados compartilhadas e o esquema geral de 
software. Nesta fase, deve haver uma correlação simples e direta entre os sistemas de hardware 
e software e o modelo conceitual desenvolvido inicialmente. Em seguida, concluímos a 
estrutura hierárquica top-down e construímos mock-ups das partes mecânicas (conectores, 
chassis, cabos, etc.) e a interface do usuário. Os sofisticados sistemas CAD em 3D podem criar 
imagens realistas do sistema. Os desenhos de hardware detalhados devem incluir desenhos 
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mecânicos. É uma boa ideia ter um segundo fornecedor, que é um fornecedor alternativo que 
pode vender as peças se o primeiro fornecedor não puder entregar a tempo. Diagrama de blocos 
é uma forma gráfica de definir como os módulos de software e hardware se interconectam. As 
estruturas de dados, incluem tanto a organização da informação quanto os mecanismos de 
acesso aos dados. Novamente segurança e testes devem ser abordados durante este design de 
mais baixo nível. 
 As próximas atividades envolvem uma implementação. Uma vantagem de um projeto 
top-down é que a implementação de subcomponentes pode ocorrer simultaneamente. Durante 
as iterações iniciais do ciclo de vida, é bastante eficiente implementar o hardware e o software 
usando simulação. Uma grande vantagem da simulação é que geralmente é mais rápido 
implementar um produto inicial em um simulador ao invés de construir um dispositivo físico 
com componentes reais. A prototipagem rápida é importante nas fases iniciais do 
desenvolvimento do produto. Isso permite mais ciclos em torno do ciclo de análise-
desenvolvimento-implantação, o que, por sua vez, leva a um produto mais sofisticado. 
 Durante as atividades de testes, avalia-se o desempenho do sistema. Primeiro, depura-se 
o sistema e valida-se as funções básicas. Em seguida, usam-se medidas cuidadosas para 
otimizar o desempenho, como eficiência estática (requisitos de memória), eficiência dinâmica 
(velocidade de execução), precisão (diferença entre o valor esperado e o medido) e estabilidade 
(operação consistente).  
 A implantação envolve atividades de correção de erros, adicionar novos recursos, 
otimizar a velocidade de execução ou o tamanho do programa e reconfigurar o sistema para 
resolver um determinado problema. Nenhum sistema é estático. Os clientes podem alterar ou 
adicionar requisitos ou restrições. Para ser rentável, provavelmente se vai querer adaptar cada 
sistema às necessidades individuais de cada cliente. A implantação envolve loops adicionais ao 
redor do ciclo de vida. 
 
2.6 Plano de Ação para o Desenvolvimento de Sistemas Embarcados 
  

É necessário definir um plano de ação detalhado para o desenvolvimento, mesmo para 
pequenos projetos de sistemas embarcados. 
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Na concepção do projeto, durante a definição do escopo, a seleção do hardware 
adequado e o entendimento das suas possibilidades para o desenvolvimento de software são 
críticos para o bom andamento do desenvolvimento e sucesso do projeto. 

Considerando, por exemplo, o plano para o desenvolvimento de um sistema embarcado 
para uma máquina de lavar roupas, de modo a ter um fácil entendimento do plano de ação. Para 
o usuário, é um simples sistema de entrada e saída de roupas. Para o desenvolvedor do sistema 
embarcado as coisas não são tão simples, é um sistema de entrada e saída de bytes. O 
desenvolvedor deve projetar de acordo com um plano de ação completo. 

O plano de ação pode considerar o uso da ferramenta 5W2H, conforme apresenta a 
Tabela 5. 
 
Tabela 5 - Plano de ação para o desenvolvimento do projeto com base na ferramenta 5W2H. 
O que? Hardware, Firmware e Software (Erro! Autoreferência de indicador 

não válida.). 
Quem? Desenvolvedor (Tabela 1). 
Quando? Cronograma (Tabela 6). 
Onde? Setor de Engenharia, Pesquisa e Desenvolvimento. 
Por quê? Oferecer um novo produto ao mercado de forma ágil e com qualidade. 
Como? Usando ferramentas de desenvolvimento e métodos de teste (Erro! 

Autoreferência de indicador não válida.). 
Quanto custará? Deve estar adequado à quantidade de produtos, considerando a margem 

de lucro e um estudo de mercado (Tabela 6). 
 

A Erro! Autoreferência de indicador não válida. apresenta o diagrama dos elementos 
“O que?” e “Como” do plano de ação para a fase de desenvolvimento de projeto de um sistema 
embarcado. 
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Especificações Detalhadas 

Módulos e Funções Necessários 
Cronograma de Entregas Ciclo de Vida do Produto 

Interação Homem Máquina 
Sensores Ambiente de Operação 

Modelagem do Software 

Diagrama de Componentes Diagrama de Classes Diagrama de Objetos 
Diagrama de Casos de Uso 

Diagrama de Atividades 
Projeto de Firmware e Hardware 

Linguagem Funções Tarefas Interrupções 

Firmware Hardware 

Processador Memória Fonte de Energia 
Outros Componentes 

Desenvolvimento Detalhado 

Codificação, Simulação, Teste, Debug, Versão Final. 

Gravação no dispositivo de hardware para testes práticos e integração. 

O que? Como? 

 
Figura 5 – Elementos “O que?” e “Como” para o desenvolvimento de um sistema embarcado 

(Adaptado de KAMAL, 2014). 
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2.6.1 Especificações Detalhadas e Requisitos do Sistema 
  

O primeiro passo é ter uma especificação completa e clara para o sistema em questão. 
As especificações devem ser completas para o time de desenvolvimento, conforme apresentado 
na Tabela 6. 
 

Tabela 6 - Especificações de um sistema embarcado (Adaptado de KAMAL, 2014). 
Especificação Detalhamento 
Módulos e Funções Compreender as funções e tarefas do usuário necessárias para o 

sistema é essencial. Considere um projeto de sistema embarcado 
para um robô. Quais são as funções esperadas dele? Quais são 
os graus de liberdade necessários para se mover de todas as suas 
partes (cintura, ombro, cotovelos, mãos e dedos)? Quais são as 
tarefas que deve realizar? É inteligente? 

Cronograma de Entregas Os marcos de entrega são importantes. Um cronograma de 
entrega apertado vai forçar um modelo de desenvolvimento 
rápido, depois de adequadamente adaptar o processo de 
desenvolvimento sequencial linear ou forçar o uso de uma 
combinação entre orientação a objetos, ferramentas de quarta 
geração e design de hardware prontamente disponível, 
empregando um processador de propósito geral. 

Ciclo de Vida do Produto Quando o ciclo de vida do produto é curto, ele precisará de 
mudanças de design frequentes pela equipe de desenvolvedores. 

Interação Homem 
Máquina 

São necessárias especificações que respondam às perguntas 
abaixo. Quais serão as interações homem - máquina? Isto tem 
uma influência no plano para as entradas de teclado e saídas de 
exibição. Quais e como são as telas a serem especificadas? A 
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resposta tem uma influência no circuito de interface e no 
programa para os monitores. Por exemplo, utilize o teclado para 
o controle remoto de uma TV. 

Sensores As especificações do sensores para a sensibilidade, a precisão, 
a resolução e a exatidão são essenciais para projetar de acordo 
com os requisitos. Por exemplo, um sensor de imagem de uma 
câmera de vídeo-conferência e o sensor de imagens de uma 
câmera vídeo profissional irá gerar uma entrada de sistema em 
diferentes resoluções de pixel, formatos e taxas. 

Ambiente de Operação As especificações dos parâmetros de temperatura, umidade e 
ambiente são essenciais. Um sistema pode falhar nas montanhas 
ou pode falhar em altas temperaturas na sua proximidade. 

Custo do Sistema O custo máximo suportável deve ser especificado para decidir 
se um projeto é aceitável para uma equipe de desenvolvimento 
e a quantidade de esforços a serem feitos pela equipe. 

 
2.6.2 Modelagem Conceitual do Software 
  

O segundo passo é desenvolver o modelo conceitual do sistema. A questão a ser 
abordada é a seguinte: qual será o modelo do processo de desenvolvimento do sistema? Um 
modelo de projeto conceitual pode ser desenvolvido usando a abordagem UML. Um projeto 
conceitual UML pode usar o 'Diagrama de Casos de Uso', 'Diagrama de Objetos', 'Diagrama de 
Componentes', 'Diagrama de Classes' e 'Diagrama de Atividade'. Um projeto conceitual ajuda 
no desenvolvimento do software aplicativo e estrutura de hardware e leiaute. 
 
2.6.3 Projeto do Firmware  
  

O terceiro passo é o desenvolvimento do firmware, da estrutura de hardware e do leiaute do 
sistema. Pode haver duas abordagens: 
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(1) Abordagem de Projeto Independente seguido pela Integração: O ciclo de vida do 
software/firmware termina e então o ciclo de vida para o processo de integração no 
hardware começa.  

(2) Abordagem de Projeto Cooperativo Concorrente: Ambos os ciclos de vida procedem 
concorrentemente quando o projeto é sofisticado e o tempo é crítico. 

 
Ao desenvolver um projeto de hardware e software/firmware, responde-se à seguinte 

pergunta: quais serão os módulos de firmware necessários? Num sistema de uma máquina de 
lavar automática, por exemplo, três módulos podem ser os seguintes: 

(i) Um módulo de firmware, que recebe as entradas do usuário e fornece a interação 
homem-máquina usando as saídas de LED. Exemplos das funções para as interações 
homem-máquina são as seguintes: (a) As configurações de usuário padrão atuais nos 
LEDs são mostradas no início. A interação homem-máquina pode ser feita de forma 
inteligente, as configurações padrão podem estar de acordo com as preferências 
anteriores do usuário (por exemplo, ciclo de lavagem para lã no inverno e para 
algodão no verão). (b) Um aperto de tecla pode definir ciclicamente a carga de roupa 
entre três possibilidades, alguns LEDs mostram a seleção a cada instante. O usuário 
pára de pressionar quando a carga desejada é definida. O processador, se não 
encontrar mais um aperto na tecla correspondente, armazena uma informação na 
memória EEPROM. (C) Uma outra tecla pode ciclicamente ajustar o tipo de roupa. 
Pode, por exemplo, ser uma entre as três possibilidades: lã, poliéster e algodão. O 
módulo também armazena esta informação do usuário. 

(ii) Quando há um comando do usuário para iniciar, quais sinais depois que uma tecla é 
pressionada, ou depois de um sinal de chaveamento remoto ou até mesmo uma 
mensagem da Internet (em sistemas compatíveis com a Internet), tem que haver 
outro módulo de firmware, que inicia os ciclos e programa cada tempo de ciclo. 
Então inicia os ciclos (para lavar, enxaguar e secar). (a) Isto tem que ser feito depois 
de assegurar que a porta de entrada/saída de roupas está fechada. (b) A saída da 
energia da fonte de alimentação deve estar conforme os requisitos necessários. (c) 
As fontes de alimentação do motor e das válvulas solenoides devem estar 
disponíveis de acordo com a necessidade. (d) Tem que haver um estado de reinício 
da máquina na EEPROM, se for necessário iniciar os ciclos desde o início. (e) Se o 
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estado da máquina indicar ciclos perdidos e funções devido a alguma interrupção 
durante os ciclos anteriores na máquina, então o sistema decide as ações alternativas 
a serem tomadas. 

(iii) Outro módulo pode ser para iniciar um ciclo de lavagem. As funções, por exemplo, 
podem ser as seguintes: (a) Deixe a entrada de água aberta. (b) A entrada de água 
deve ser fechada após a saída dos sensores de nível mostrar que a água alcançou o 
nível necessário para a carga de roupa inserida na máquina. A entrada de água 
também deve ser fechada após um tempo predefinido para ter uma ação alternativa 
para o caso de falha dos sensores de nível. (c) Iniciar o motor em modo de rotação 
lenta ou média. 

 
2.6.4 Projeto do Hardware 
  

A primeira questão antes de desenvolver um layout e um projeto detalhado é a seguinte: 
Quais são os elementos (requisitos de hardware e firmware) para processo de desenvolvimento? 
A resposta pode ser dada selecionando os componentes necessários para cumprir as 
especificações. 
 Por exemplo, para uma máquina de lavar automática os elementos são os seguintes: (a) 
Tanque de Motor. (b) Sensores de nível de água. (c) Fontes de alimentação para o motor e o 
circuito eletrônico. (d) Processador embarcado ou microcontrolador de uso geral. Por exemplo, 
um microcontrolador de oito bits com memórias ROM, EEPROM e RAM internas adequadas, 
temporizadores, portas de interrupção, porta serial periférica e portas de controle de entrada e 
saída. (e) Uma matriz de teclas ergonomicamente projetada e LEDs. As teclas de entrada são 
para ações do usuário. Os LEDs indicam o estado da máquina e os ciclos concluídos ou 
remanescentes. (f) Circuitos de interface. (g) Fonte de alimentação 110V ou 220V e válvulas 
tipo solenoide para entrada e saída de água. 
 Esta etapa de escolha de componentes é marcada pela pesquisa e leitura das folhas de 
dados dos componentes (datasheet), assim como, a comunicação com os fornecedores. Em 
alguns casos faz-se necessário assinar um acordo de sigilo (NDA) com o fornecedor para que 
o mesmo disponibilize a documentação. É importante identificar se um componente está para 
ser descontinuado pelo fabricante, e neste caso descarta-lo como opção.   
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Esta fase compreende na sequência o desenho de diagramas esquemáticos em 
ferramentas de CAD, utilizando a representação simbólica gráfica da função lógica dos 
componentes eletrônicos, processo chamado de captura. É comum utilizar como base projetos 
de referência, normalmente encontrados na documentação dos componentes (datasheets). O 
risco de erro nesta atividade é alto e a consequência é refletir em um grande atraso e retrabalho, 
visto que só será possível detectar falhas na fase de testes, portanto, é indicada uma revisão em 
pares ou a opinião de um especialista, por exemplo, do fornecedor dos componentes.  

Após o término do circuito esquemático, procede-se ao desenho do leiaute da placa de 
circuito impresso (PCB), também utilizando uma ferramenta CAD, agora utilizando a 
representação física da geometria dos componentes. O primeiro passo é realizar o 
posicionamento dos componentes e em seguida realizar a ligação das trilhas de conexão entre 
eles, processo chamado de roteamento. Este processo é bastante complexo, algumas 
ferramentas oferecem o recurso de roteamento automático, mas neste caso será necessário 
dedicar um tempo para revisar o resultado. Existem empresas especializadas em roteamento, é 
comum terceirizar este serviço, sendo importante apenas conferir o posicionamento dos 
componentes e especificar as regras de roteamento mais críticas. No caso das placas que 
possuem o stackup definido com mais de duas camadas, é necessário especificar quais conexões 
ou trilhas devem ficar em cada camada. Por exemplo, é comum utilizar camadas internas para 
conexões de alimentação de energia. Quando se estiver preparando a PCB para produção é 
importante definir a sua painelização, ou seja, verificar com o fornecedor de placas os tamanhos 
de placas que trabalha e então elaborar um arquivo de fabricação com um número de placas que 
caibam dentro do tamanho mínimo de painel do fornecedor, assim como, verificar se este 
tamanho é suportado pelas máquinas automáticas da fábrica de placas. 
 
2.6.5 Desenvolvimento Detalhado 
  

A quarta etapa é a implementação detalhada dos códigos e do sistema alvo, selecionando 
primeiro o processador e a memória. Em seguida, decidir sobre as funções que devem ser 
implementadas no hardware e no software/firmware. O leiaute de software e de hardware mais 
tarde ajuda no projeto detalhado para a implementação de códigos de programação detalhados 
e o circuito eletrônico para se chegar ao sistema embarcado desejado. 
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2.6.6 Ferramentas de Implementação 
  

A Tabela 7 lista as ferramentas de hardware normalmente necessárias durante o processo 
de desenvolvimento de um sistema embarcado. 
 

Tabela 7 - Ferramentas de hardware para o desenvolvimento de um sistema embarcado 
(Adaptado de KAMAL, 2014). 

Ferramenta de 
Hardware 

Aplicação 

Emulador Um sistema para emular o sistema final, que permanece independente 
de um hardware específico e do processador final, utilizável durante a 
fase de desenvolvimento, para a maioria dos elementos que irão 
incorporar o chip do microcontrolador final específico. Ele oferece 
grande flexibilidade e facilidade para desenvolver várias aplicações em 
um único sistema em lugar de múltiplos sistemas segmentados. Ele 
funciona de forma independente, bem como através da conexão com o 
PC através de um link serial. 

Emulador “In-
Circuit” 

Um circuito emulador que também controla o circuito do processador 
de destino. Deve se conectar ao PC e ao processador do sistema de 
destino ou microcontrolador já montado em um protótipo de placa de 
circuito por meio de um link serial usando um cabo flexível. Emula 
várias versões de uma família de microcontroladores durante a fase de 
desenvolvimento. 

Analisador Lógico Uma ferramenta poderosa para coletar sinais digitais através de suas 
múltiplas linhas de entrada (16 ou 24) dos barramentos, portas, etc. 
muitas transições de sinais ao longo do tempo. Ele exibe isso no 
monitor (tela) para depurar condições de disparo em tempo real. Ele 



26 
 

ajuda a encontrar sequencialmente os sinais conforme as instruções são 
executadas no microcontrolador. 

Gravador do 
Dispositivo 

Um sistema de programação para um dispositivo, que pode ser um chip 
de memória EPROM, um microcontrolador ou PLD (dispositivo de 
lógica programável). O dispositivo é inserido em um soquete (no 
circuito programador do dispositivo) e programado por meio da 
transferência dos bytes para cada endereço da sua memória de 
programa, usando uma ferramenta de software no computador e 
interligando o computador com este circuito. Realiza-se a gravação do 
firmware que irá fazer com que o dispositivo inicie e execute as suas 
tarefas.  

 
 Ferramentas de hardware para projetos de hardware e integração de sistemas são o 
emulador e o emulador in-circuit. Ferramentas de software são simuladores, editores, 
compiladores, montadores, ferramenta de código fonte, visualizador de memória de dados e de 
programa. Nesta etapa normalmente utiliza-se uma plataforma ou um kit de desenvolvimento 
de hardware de referência do fabricante do processador, que é o componente principal, no qual 
é realizada a gravação do firmware e para o qual destina-se a ferramenta de gravação e 
depuração. 
 Aqui acontece a integração do hardware com o firmware/software, de forma que as 
ferramentas de depuração permitem encontrar erros elementares de projeto. 
 
2.6.7 Teste 
  

Divide-se o problema em pequenas partes para que o teste seja fácil nos estágios iniciais. 
Define-se as entradas e saídas de cada estágio de forma clara e identificada, então se elabora os 
gráficos de fluxo de dados. Nesta etapa definem-se testes refinados por meio de procedimentos 
documentados. 
 Uma técnica de teste é chamar as rotinas de serviço de interrupção. O uso de verificação 
condicional é outra técnica de teste importante. Por exemplo, considere um comando, “if(teste 
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== NULL);". Quando a variável teste se torna NULL, o programa irá parar nesta verificação, 
caso se tenha definido um ponto de parada nela. Inserem-se os códigos no programa que 
verificam se uma condição é verdadeira ou falsa.  
 Teste e depuração têm que ocorrer em cada estágio, bem como na fase final, quando os 
módulos são colocados juntos. Deve-se seguir a regra para teste e depuração: pode estar errado 
até confirmar que está correto. Uma documentação detalhada para cada estágio também é uma 
necessidade. 
 Há diversas ferramentas de software para linguagem de programação assembly, 
linguagem de programação de alto nível, RTOS (sistemas de tempo real), depuração e 
ferramentas de integração de sistemas para decidir nas especificações de requisitos de software 
e hardware. 
 Para a efetiva realização do teste nesta etapa é montado o primeiro protótipo do 
hardware, que é a fabricação da placa de circuito impresso com os componentes de amostra 
enviados pelos fornecedores. Dependendo do projeto, a fabricação do primeiro protótipo pode 
ser feita utilizando-se de um processo manual ou pela fábrica de placas para estabelecer o setup 
das máquinas automáticas de produção e realizar os ajustes necessários. É importante 
considerar na fase de leiaute deixar pontos de teste na placa, que serão usados tanto para testes 
manuais como para testes automáticos. Para o teste funcional é necessário desenvolver um 
sistema de hardware e software à parte chamado de jig, que irá fazer a vez do usuário e testar 
todas as funcionalidades possíveis do sistema, mesmo antes do produto estar montado em sua 
carcaça final.  
 
2.7 Arquitetura de um Processo de Desenvolvimento de Sistemas Embarcados 
  

É importante estabelecer uma arquitetura para o desenvolvimento de um projeto de 
sistema embarcado, como uma combinação de elementos do gerenciamento de projetos do Guia 
PMBOK, do processo RUP de desenvolvimento de software adaptado também à hardware, 
assim como, do ciclo de vida de um projeto de engenharia eletrônica e da computação. 
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 SILVEIRA et al. (2008) apresenta uma proposta de um processo de desenvolvimento de 
projetos de sistemas embarcados com base no Guia PMBOK e RUP, ainda considerando 
particularidades do âmbito em questão, conforme apresentado na Figura 6. 
 

 
Figura 6 - Proposta de processo de desenvolvimento de sistemas embarcados (SILVEIRA et 

al. 2008) *A&P: Análise e Projeto. 
 Em um estudo de caso feito com um equipamento para uso em telecomunicações 
SILVEIR et al. (2008) identificaram que a sua metodologia permitiu alcançar um aumento de 



29 
 

produtividade da equipe, melhoria na qualidade com a diminuição de retrabalhos, assim como, 
estabeleceu uma ferramenta de medição do processo de desenvolvimento e uma base histórica 
das fases do projeto. 
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3. UM PRODUTO FICTÍCIO PARA REALIZAR UM ESTUDO DE CASO 
 
 Os sistemas embarcados estão cada vez mais presentes em aplicações biomédicas, como 
para monitoramento de pacientes em sua casa, conceito chamado de home care, assim como, 
para análises clínicas. A engenharia biomédica consiste em desenvolver uma aplicação 
tecnológica envolvendo hardware e firmware (e/ou software) para assistência à saúde humana 
(MATHURKAR e ISASARE, 2013). 
 Este trabalho considera o estudo de caso do desenvolvimento de um sistema embarcado 
para uma aplicação biomédica de home care, mais especificamente, um sensor automático de 
quedas para sinalização de situação de emergência que permite monitoramento remoto. 
Portanto, possui um acelerômetro, como elemento sensor, e também possui uma comunicação 
de rádio frequência para envio do sinal de alerta de queda. Não será dado ênfase à aspectos 
técnicos de especificação ou funcionamento. O foco será na estratégia de desenvolvimento do 
projeto deste produto. 
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4. UMA ESTRATÉGIA COM RECOMENDAÇÕES PARA MAIOR 
ASSERTIVIDADE NA DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE UM SISTEMA EMBARCADO 
 

Neste capítulo é apresentada uma estratégia que consiste em uma proposta para maior 
assertividade e sucesso no desenvolvimento de um sistema embarcado. É utilizada como base 
para a gestão do projeto a metodologia do Guia PMBOK. Contudo, o Guia PMBOK não 
prescreve nenhum ciclo de vida específico, apenas especifica que o ciclo de vida de um projeto 
deve ser divido em fases, entre 4 a 9 fases, marcadas por suas respectivas entregas. O número 
de fases varia com base no escopo do projeto e na natureza da aplicação. Portanto, será feita 
uma fusão entre as metodologias RUP e do Guia PMBOK, considerando as 4 fases do RUP, 
associadas aos processos do Guia PMBOK, conforme apresentado na Tabela 2 e na Tabela 3, e 
agregando aspectos específicos de projeto de sistemas embarcados. 

O produto fictício é de uma empresa de médio porte da área biomédica, com estrutura 
organizacional matricial balanceada, denominada OEM (Original Equipment Manufacturing), 
consiste em um sistema embarcado de home care, que necessita que o projeto envolva hardware 
e firmware. O desenvolvimento é realizado em parceria com um fornecedor de fora do país. 
Este fornecedor é quem irá desenvolver o projeto com base nas especificações, portanto, ele é 
chamado de ODM (Original Design Manufacturer). Após o término do desenvolvimento, o 
fornecedor também prestará o serviço de CM (Contract Manufacturer), pois irá fornecer todos 
os componentes eletrônicos necessários, produzir a PCI (placa de circuito impresso), realizar a 
montagem e soldagem dos componentes eletrônicos na PCI, montar o chassi (gabinente), de 
forma geral, montar o produto final como um todo. Então enviar para o centro de distribuição 
da empresa OEM, a qual terá sua marca no produto. Obviamente que, antes de se chegar à etapa 
de comercialização, amostras do produto deverão passar por validações e homologações junto 
aos órgãos competentes reguladores, no caso do Brasil, em se tratando de equipamentos 
médicos, é a ANVISA. Do ponto de vista de inovação, considera-se que este produto é novo 
para a empresa, mas possui similares no mercado. 
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4.1 Fase 1: Concepção 
 

Aqui se dá a 1ª Fase do RUP, a Concepção. As disciplinas do RUP envolvidas são: 
requisitos, análise e projeto, gerência do projeto. 

O processo do Guia PMBOK aqui é a Iniciação. As áreas do conhecimento do Guia 
PMBOK envolvidas são: Integração, incluindo o TAP (Termo de Abertura do Projeto) com: 
justificativa, objetivo, metas, premissas e restrições. Também Stakeholders, envolvendo: 
identificação (agentes e alvos) e classificação (poder, interesse, influência, impacto). 

O gerente de produto deve especificar o produto o mais detalhadamente possível, 
incluindo características e configurações obrigatórias, assim como, elementos desejáveis. 
Todos os requisitos de produto, de projeto, de engenharia, de testes, de qualidade, de fabricação 
e de usabilidade devem ser elucidados, assim como, as certificações necessárias. A parte de 
testes envolve levantar todos os equipamentos que serão utilizados para os testes, se são 
calibrados, se determinados testes mais específicos são realizados por laboratórios de confiança 
e/ou homologados para o fim a que se destinam. 

Para isto, faz-se um estudo inicial, uma prospecção tecnológica, considerando opções de 
design e também entendendo o posicionamento e tendências de mercado, para entender o 
público alvo e por qual valor o produto pode ser colocado no mercado para que seja interessante 
aos seus compradores, em relação aos produtos concorrentes. Em se tratando de projetos de 
P&D, este estudo inicial é chamado de roadmap tecnológico (TRM).  
 
4.1.1 Possíveis Dificuldades e Soluções quanto a Tempo, Recursos e Riscos 
 
 Saber definir as especificações o mais detalhadas possível e estabelecer os corretos 
requisitos de qualidade são elementos chave para o sucesso do projeto. Muitas empresas se 
aventuram com produtos que não conhecem bem e que não sabem como testar adequadamente 
para garantir o seu bom funcionamento, tendo como resultado uma frustração quando recebem 
o primeiro protótipo, causando mudanças, retrabalho, custos adicionais e atrasos no 
desenvolvimento do projeto. 
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 É muito importante saber sobre as certificações às quais o produto deverá ser submetido, 
pois não se pode contornar normas e regulamentos. A falta de uma certificação pode impedir 
do produto chegar ao mercado. Podem-se consultar especialistas em certificação que possuem 
comunicação direta com os órgãos reguladores. 
  
4.2 Fase 2: Elaboração 
 

Aqui se dá a 2ª Fase do RUP, a Elaboração. As disciplinas do RUP são: requisitos, 
análise e Projeto, implementação. 

O processo do Guia PMBOK é o Planejamento. As áreas do conhecimento do Guia 
PMBOK envolvidas são: Integração, incluindo o plano de gerenciamento do projeto. Escopo, 
incluindo as estratégias para desenvolvimento e implantação, a DEP (com estratégias de 
condução, exclusões do escopo e ficha técnica), a EAP (com o seu dicionário), a matriz de 
rastreabilidade de requisitos e a metodologia. Riscos, incluindo ameaças, oportunidades, 
resposta e estratégia, contingência e EAR (estrutura analítica de riscos). RH, incluindo o 
organograma, alocação de recursos, capacitação e matriz RAIC (responsável, aprovador, a ser 
informado, a ser consultado). Tempo, incluindo o cronograma, o diagrama de rede e o caminho 
crítico. Custos, envolvendo uma estimativa por recurso e por atividade, e a curva S. 
Comunicação, envolvendo o plano de reuniões. Qualidade, envolvendo o planejamento da 
qualidade. Aquisições, envolvendo o mapa x EAP, a solicitação de proposta, a declaração de 
trabalho, o contrato e a ordem de compra. 
 O gerente do projeto nesse momento deve considerar uma visão dos 4 P’s de Pressman, 
conforme apresentado na Tabela 1, assim como, o ciclo de vida de um sistema embarcado, 
conforme apresentado na Tabela 4. Então elaborar o cronograma completo do projeto, com base 
na EAP, estimando as datas previstas, duração das atividades, os marcos, assim como, as 
dependências e as precedências para cada atividade (seu sequenciamento). É importante manter 
a linha de base para comparação com os resultados reais, de forma a avaliar o desempenho do 
projeto. Qualquer mudança deve ser aprovada e poderá impactar em tempo e custos. Ao longo 
do projeto deve ser atualizado o avanço de cada atividade, em porcentagem. 
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 A gestão de riscos deve ser planejada, levantando possíveis ameaças e oportunidades, 
com suas respectivas probabilidades, causas, efeitos e impactos, assim como, as respostas às 
ameaças e às oportunidades, com suas respectivas estratégias. 
 Deve ser levantada toda a equipe necessária dos diversos departamentos da empresa 
(engenharia, qualidade, marketing, compras, fábrica, etc.), assim como, de fora dela 
(fornecedor, prestador de serviço, órgãos reguladores, etc.), de forma a atribuir as 
responsabilidades, a alçada e o fluxo de comunicação, associando às atividades do cronograma. 
Levantar também necessidades de contração para o time do projeto. Considerar a necessidade 
de treinamento de determinados membros da equipe em função de especificidades do projeto. 
 O orçamento de custo por atividade deve ser feito em conjunto com o departamento de 
RH para os recursos humanos e com o departamento de compras para os recursos materiais. 
Inclusive definir o modal de transporte para os lotes de produção, pois dependendo do volume 
e da necessidade pode-se definir um primeiro modal aéreo, para se ter o produto em estoque o 
quanto antes, e os próximos marítimos. É importante elaborar um documento com uma visão 
dos custos por mês ou por semana, que permite a representação gráfica dos custos ao longo do 
tempo, conhecida como curva S, de forma a acompanhar o projeto utilizando a análise de valor 
agregado (EVM). Em função dos riscos é importante considerar uma reserva gerencial de 
contingência. 
 Nesta etapa deve ser feito um refinamento das especificações do produto, analisando em 
detalhe a especificação técnica dos componentes eletrônicos. Por mais que a empresa esteja 
contratando o projeto com um ODM, deve-se ter um profissional especialista, no caso, um 
engenheiro com conhecimentos em sistemas embarcados, que fará esta avaliação da ficha 
técnica, dando respaldo para o gerente de compras na decisão de um ou outro componente em 
cotação. Entre os detalhes que o engenheiro poderá avaliar, pode-se citar: a vida útil do 
componente, a sua precisão, a sua temperatura de operação e de armazenamento, a sua 
compatibilidade com os outros componentes, etc. Este engenheiro irá acompanhar todo o 
desenvolvimento do projeto, analisando as entregas na etapa de desenvolvimento e 
posteriormente realizando testes de protótipo, orientando a inspeção e a assistência técnica. 

É comum fazer um projeto conceitual preliminar do produto físico em si, construindo-
se um modelo em tamanho real, mas não funcional, que é chamado de mockup. Este consiste 
na identidade do produto, que é colocada para aprovação da diretoria da empresa, juntamente 
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com a planilha de custos e demais informações de gestão do projeto. Neste momento há um 
marco para continuidade ou não do projeto, chamado de decisão GO/ NO GO. A partir da 
decisão de continuidade do projeto, o gerente de projetos convoca uma reunião de kick-off com 
um representante de cada área interna da empresa OEM, para informar a todos que o projeto 
será executado. 

 
4.2.1 Possíveis Dificuldades e Soluções quanto a Tempo, Recursos e Riscos 
 
 Algumas vezes, por questões de cultura da organização, aonde a diretoria encara a sua 
posição do ponto de vista de chefia atuando com autoritarismo, as empresas envolvem o 
engenheiro somente na hora deste colocar a mão na massa. Por isso, o processo de 
desenvolvimento muitas vezes encontra dificuldades e entraves em função de limitações ou 
incompatibilidade de componentes especificados pelos gerentes e diretores no ato da 
negociação e definição do escopo e requisitos. Uma decisão baseada em custo pode 
comprometer a qualidade ou até a viabilidade técnica no que diz respeito ao desempenho do 
produto. É de suma importância que um profissional de conhecimento técnico, no caso o próprio 
engenheiro que irá ser alocado para toda a parte técnica do projeto, seja envolvido desde a 
concepção do produto. Inclusive a elaboração da declaração de trabalho (SOW) para 
contratações pode contar com a contribuição ou revisão do engenheiro. Os representantes dos 
altos cargos devem atuar na posição de líderes, trazendo a sua equipe para junto das decisões. 
 O desenvolvimento de um produto baseado em hardware envolve muitos riscos em 
várias áreas. No mercado, os consumidores podem achar que faltam funcionalidade ou que o 
custo não compensa. Com relação à tecnologia, se o produto não contar com o que há de mais 
atual, poderá ser um fracasso. Para o fornecimento, não se pode contar com apenas um 
fornecedor, também ficar atento à obsolescência dos componentes, longos prazos de entrega e 
mudanças nos custos. Para diminuir os ricos, é importante focar em um produto que possui 
requisitos e recursos básicos, nada muito complexo, também realizar estudos de viabilidade 
previamente ao início do projeto. É importante definir um roadmap do produto com prazos 
realistas. O uso de uma ferramenta de avaliação de risco é recomendado, como a FMEA (failure 
mode and effect analysis).  
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4.3 Fase 3: Construção 
 
Aqui se dá a 3ª Fase do RUP, a Construção. As disciplinas do RUP são: implementação, 

implantação e testes. 
Os processos do Guia PMBOK são: a Execução e o Monitoramento e Controle. As áreas 

do conhecimento do Guia PMBOK envolvidas são: Integração, incluindo a cadeia de valor, a 
análise SWOT, ferramentas e viabilidade econômica. Qualidade, incluindo a garantia da 
qualidade, os indicadores, a forma de medição, as auditorias, lições aprendidas e matriz GUT. 
Tempo, incluindo controlar o cronograma. Custo, incluindo controlar os custos. RH, incluindo 
gerenciar a equipe. Comunicação, incluindo gerenciar e controlar as comunicações. Riscos, 
incluindo controlar os riscos. Aquisições, incluindo conduzir e controlar as aquisições. 
Stakeholders, incluindo gerenciar e controlar as partes interessadas. 
 O Gerente de projeto acompanha toda a execução do projeto com base no cronograma e 
realiza o controle de mudanças, sempre fazendo a verificação das entregas se estão aderentes 
ao escopo do produto. Convoca reuniões semanais com o time do projeto, chamando apenas os 
envolvidos nas entregas que compreendem o período ocorrido, registrando em um relatório 
gerencial o status e possíveis pendências, assim como, ações corretivas. O plano de ação segue 
com base na ferramenta 5W2H, conforme apresentado na Tabela 5. 
 O desenvolvimento do projeto do sistema embarcado é feito pelo ODM. Assim que o 
ODM constrói os primeiros protótipos, em torno de cinco unidades, estes são enviados para a 
avaliação de engenharia da empresa OEM, os quais são chamados de amostras de EVT 
(engineering validation test). Apesar de serem protótipos, devem ser totalmente funcionais e 
estar montados em uma carcaça igual à que deverá ser a final do produto, inclusive com o 
acabamento. É muito importante que já se tenha um documento com uma lista de diversos 
testes, entre eles, testes paramétricos para verificação das especificações, funcionais, de energia, 
qualidade de sinais e estresse. Determinados testes que dependem de laboratórios externos, 
como testes de compatibilidade eletromagnética (EMC) e de descarga eletrostática (ESD), 
pode-se optar por deixar para serem realizados apenas nas amostras finais, chamadas amostras 
gold, contudo, pode-se solicitar para que o ODM providencie esses testes por conta dele já 
nessas primeiras amostras. O objetivo é detectar problemas de projeto durante o ciclo de vida 
de desenvolvimento, o quanto antes possível, de forma a evitar grandes transtornos caso de se 
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detectar problemas apenas após o produto finalizado. É imprescindível que o ODM forneça os 
diagramas esquemáticos e o layout da PCB, se necessário, sob NDA (non disclosure 
agreement). É possível analisar a lista de componentes (BOM) do ponto de vista de custo, 
verificando se não há algum item de alto preço desnecessariamente, com o objetivo de se ter 
uma possível redução de custo no desenvolvimento, promovendo um DTC (design-to-cost). 
Pelo menos uma amostra é utilizada para fazer uma desmontagem, processo conhecido como 
teardown, de forma a identificar os itens da BOM. Durante a realização dos testes, os resultados 
devem ser registrados em relatórios. Após a realização dos testes são enviados ao ODM os 
relatórios, incluindo os problemas detectados, e possíveis solicitações de mudanças. É 
importante registrar os problemas encontrados em um documento de lições aprendidas, que 
poderá também alimentar a lista de testes, quando se identifica a necessidade de um novo teste 
que não havia sido previsto.  
 É possível que não seja necessária esta fase de EVT caso o produto especificado seja 
baseado em uma plataforma que já está no mercado, e apenas algumas customizações serão 
realizadas, então se vai direto para a fase de DVT. 
 Após as correções dos erros constatados nos primeiros testes, o ODM constrói o segundo 
conjunto de protótipos, em torno de cinco unidades, estes são enviados para a avaliação de 
engenharia da empresa OEM, são chamados de amostras DVT (design verification test). Todos 
os testes definidos nos requisitos deverão ser realizados, inclusive os já realizados 
anteriormente deverão ser repetidos, adicionando-se usabilidade, desempenho, climáticos, de 
confiabilidade, ambientais, mecânicos, MTBF (tempo médio entre falhas), EMC, ESD, 
temperatura, segurança, entre outros. Ainda é possível de se encontrar problemas ou ajustes 
necessários, de forma a cumprir todos os requisitos de desempenho e de design.   
 Estando com todo o produto definido, então se fecha o documento definitivo de lista de 
materiais (BOM – bill of materials) para poder cadastrar todos os componentes no sistema ERP 
da empresa OEM, visto que muitos itens serão importados, é necessário fazer a classificação 
fiscal NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) da BOM. Realiza-se também a visão 
contábil, de forma a obter a precificação do produto e sua margem de lucro. 
 Iniciam-se os processos de documentação do produto, como elaboração do seu manual 
técnico e manual de treinamento para a assistência técnica e do seu manual do usuário ou guia 
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rápido, também a elaboração da etiqueta de código de barras, lacre de segurança, numeração de 
série, embalagem e material promocional de marketing.  
 Os processos de certificação também ocorrem nesta fase, dando-se entrada com a 
documentação e envio de amostras para os laboratórios homologados, no caso de um 
equipamento médico que não possui nenhum recurso de rádio frequência, o órgão competente 
é a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Em função da interface de 
comunicação de rádio frequência, deve ser solicitada a certificação do produto na ANATEL 
(Agência Nacional de Telecomunicações). Também, por questões de calibração da medição do 
sensor, há a necessidade de certificação no INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia). 
 Devem-se elaborar os procedimentos de inspeção de qualidade na saída do produto do 
fornecedor, antes de ser embarcado para transporte. Define-se um índice de NQA (nível de 
qualidade aceitável), que estabelece o número de amostras que devem ser verificadas 
aleatoriamente em um lote e o número máximo de defeitos que podem ser encontrados. Caso o 
número de defeitos não seja aceitável, o lote inteiro deverá ser rejeitado. Este índice deve ser 
informado ao fornecedor. São os procedimentos de inspeção que irão conter instruções de como 
testar e quais são as faixas de resultados de medição aceitáveis. 
 
4.3.1 Possíveis Dificuldades e Soluções quanto a Tempo, Recursos e Riscos 
 
 A aparência do produto importa, portanto, por mais que o produto seja perfeito 
funcionalmente, ele precisa ter uma aprovação prévia do seu design, para mitigar riscos ao 
longo do desenvolvimento e quando chegar ao mercado. Portanto, um protótipo de um produto 
minimamente viável é imprescindível. Uma modelagem 3D e uma prototipação rápida 
permitem uma análise prévia da aparência e ergonomia do produto. Também é possível 
identificar a necessidade de ventilação, além de outros aspectos funcionais.  

Durante o desenvolvimento, após o primeiro reporte de problemas ao ODM na fase 
EVT, é feito um acompanhamento junto ao ODM sobre a análise e correção dos erros. Em 
alguns casos o ODM pode não entender os problemas reportados, dizendo que não consegue 
reproduzir, então é necessário que o engenheiro da empresa OEM faça uma viagem para discutir 
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pessoalmente com um representante da engenharia do ODM os problemas. Uma viagem com 
este propósito agiliza muito o processo de desenvolvimento, pois por meio de troca de e-mails 
ou conferências por telefone, pode ser que o ODM demore semanas para entender e solucionar 
todos os problemas detectados, comprometendo o cronograma, portanto, o orçamento deve 
prever esta necessidade. 
 A correta elaboração do material de marketing é imprescindível, inclusive uma reunião 
entre o time de engenharia e o time do departamento comercial é de suma importância, assim 
como, a união desses departamentos para a preparação do treinamento do time de vendas. 
Muitas vezes o vendedor da empresa não conhece bem o produto e vende uma ideia errada para 
o cliente, na maioria das vezes, falando de características e funcionalidades que o produto não 
possui. Este tipo de inconsistência pode acarretar em perda de negociações, assim como, perda 
de credibilidade no mercado e um furo no faturamento. 
 Um planejamento e o agendamento prévio dos laboratórios de testes para certificações 
são de suma importância. Normalmente é difícil conseguir um agendamento para data próxima 
e dependendo do teste, o mesmo pode ser bastante demorado. Inclusive o órgão certificador 
pode demorar certo tempo para analisar os relatórios de testes dos laboratórios, também tendo 
um determinado prazo para a emissão do certificado, sem o qual o produto não pode ser 
vendido. Então estas atividades de certificações devem ter uma atenção especial para não pegar 
a empresa de surpresa com grandes atrasos, tanto no desenvolvimento do projeto caso se 
encontre algum problema a ser corrigido, como na venda do produto caso haja algum entrave 
na emissão dos certificados. 
 Mudanças de projeto são sempre fatores críticos, principalmente de última hora, 
acarretando em custos adicionais e atrasos. O uso de um processo de engenharia concorrente 
para o desenvolvimento do hardware e do firmware, conforme apresentado no Capítulo 2, 
garante o desenvolvimento de um produto com a melhor qualidade, no menor tempo e com o 
menor custo possível. Contudo, o processo concorrente não se aplica apenas ao 
desenvolvimento da parte técnica pela engenharia, mas desde os passos iniciais do projeto é 
importante envolver os times de marketing, qualidade, financeiro, serviços, entre outros. A 
alocação de um gerente de projeto experiente no ramo do produto e em introdução de novos 
produtos garante maior assertividade nas decisões, assim como, na estruturação do cronograma, 
incluindo a previsão de datas e alocação de recursos. 
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 Normalmente o time de desenvolvimento não é colocado a par do plano de custos do 
projeto, então ficam sem parâmetro no caso da especificação de uma solução de projeto e testes, 
visto que muitas vezes os engenheiros são consultados para a escolha de um fornecedor de 
componentes ou prestador de serviço de certificação. O que ocorre é a indicação de opções que 
nem sempre levam a uma viabilidade realística, tanto do ponto de vista de custo como de 
dificuldade de produzir. É importante promover a integração entre todos os times do projeto, 
de forma que todos conheçam um pouco de cada parte do processo, por meio de um 
gerenciamento de comunicação eficiente. É recomendável a empresa OEM considerar o 
emprego das técnicas DFX (Design for Excellence), que inclui metodologias para custo, 
confiabilidade, procurement (aquisições), fabricação, teste, logística e serviços. Alguns 
conceitos de DFX são abordados nas estratégias aqui apresentadas, como as fases de protótipo 
EVT, DVT e PVT. 
 
4.4 Fase 4: Transição 

 
Aqui se dá a 4ª Fase do RUP, a Transição. As disciplinas do RUP são: implantação, 

gerência de configuração e mudanças. 
O processo do Guia PMBOK é o Encerramento. As áreas do conhecimento do Guia 

PMBOK envolvidas são: Integração, incluindo mudanças e encerramento. Aquisições, 
incluindo encerrar as aquisições. 
 Nesta fase ocorre a produção do lote piloto do produto, de onde se retiram as amostras 
chamdas para PVT (process verification test), em maior quantidade, em torno de 30 a 50 
unidades, para homologação final pela engenharia e para testes com usuários finais. 
 O lote piloto consiste em iniciar a produção com uma quantidade pequena e aumentando 
a cada lote gradativamente, com o objetivo de validar a correta configuração do setup das 
máquinas da fábrica de placas e também para fazer a introdução do produto na fábrica, ou centro 
de distribuição e logística, da empresa OEM, processo chamado de introdução de novos 
produtos (NPI – new product introduction). O processo de NPI em si considera desde o 
desenvolvimento do projeto como um todo, contudo, aqui ele tem um escopo do ponto de vista 
que o produto está pronto e será introduzido na visão de todos os setores envolvidos, entrando 
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efetivamente no dia a dia da empresa como um todo. Antes de iniciar o lote piloto é realizado 
o tryout de fábrica, que consiste em treinar as pessoas que conduzem o processo produtivo em 
cada posto de trabalho, verificando os tempos de cada etapa e identificando meios de otimizá-
los. 
 Finalmente, após montado e embalado, o produto segue para o estoque de produto 
acabado para ser distribuído aos clientes. É importante fazer um acompanhamento de campo e 
mercado pós venda, de forma a registrar como lições aprendidas para os próximos projetos. 
 
4.4.1 Possíveis Dificuldades e Soluções quanto a Tempo, Recursos e Riscos 
 
 Em processos de importação, a entrada de produtos no país passa pela fiscalização 
alfandegária. Existe a possibilidade da carga se selecionada para o canal vermelho, o que irá 
impactar em atrasos na chegada dos produtos. Este risco deve ser levado em consideração e 
uma ação planejada, inclusive prevendo em contratos com clientes. 
 É muito importante a especificação correta de acondicionamento das cargas durante o 
transporte, pois condições adversas de temperatura, pressão e umidade podem causar danos aos 
produtos, sendo que neste caso será difícil apontar quem é o responsável pelo prejuízo. 
Normalmente os agentes de transporte já se preocupam com isso, mas é importante que a 
empresa OEM especifique corretamente o acondicionamento das partes do produto, inclusive 
dentro da sua embalagem. Quando necessário utilizar sacos antiestéticos e incluir indicadores 
de umidade. 
 As amostras PVT são as últimas antes das unidades de produção, sendo que a produção 
deve começar com um lote piloto e depois partir para a produção em massa. Muitas empresas 
não passam por todas as etapas de prototipação: EVT, DVT e PVT. Normalmente fazem os 
testes em apenas uma amostra, que seria equivalente à DVT, antes da produção em massa. O 
que ocorre é a identificação de muitos problemas nos lotes de produção, e o custo de ações 
corretivas depois que o produto está no mercado pode ser em torno de 10 vezes maior do que 
durante o desenvolvimento. Portanto, quanto mais testar é melhor, visto que a solução do 
máximo de problemas durante o projeto pode garantir um produto otimizado para produção em 
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massa, assim como, um lote piloto pode ajustar o processo para ter uma produção em massa 
com poucos problemas ou até eliminá-los. 
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5. CONCLUSÕES 
 
 O objetivo deste trabalho foi apresentar uma estratégia de gerenciamento de projeto para 
a definição adequada do tempo e dos recursos, também a mitigação de riscos em um projeto de 
um sistema embarcado de um dispositivo biomédico. O projeto foi delimitado em quatro fases 
seguindo a metodologia RUP, associadas aos processos do Guia PMBOK e detalhadas 
conforme aspectos específicos do desenvolvimento de sistemas embarcados. O ciclo de vida de 
desenvolvimento proposto segue a sequência análise-desenvolvimento-implantação no modelo 
iterativo e concorrente. O plano de ação apresentado segue como base a ferramenta 5W2H. 
 Inicialmente foi apresentada uma contextualização sobre os conceitos de gerenciamento 
de projetos pertinentes ao tema. Então foi especificado de forma básica um produto fictício para 
a realização de um estudo de caso. 
 Foi apresentada uma estratégia de desenvolvimento como uma consolidação de práticas 
de diferentes empresas com base na experiência do autor, com recomendações para maior 
assertividade na definição da metodologia de desenvolvimento do projeto de um sistema 
embarcado. A estratégia foi dividida em quatro fases: concepção, elaboração, construção e 
transição, sendo que para cada uma delas foram mapeadas possíveis dificuldades e suas 
respectivas soluções ou recomendações quanto à otimização do tempo, de recursos e ações de 
mitigação de riscos. 
 Considerou-se a aplicação desta estratégia a uma empresa de médio porte com estrutura 
organizacional matricial balanceada, portanto, que entende a importância da gestão de projetos, 
alocando um profissional especificamente para a gestão do projeto. 
 Foi possível verificar que o projeto de um sistema embarcado envolve muitos detalhes 
específicos, o que o torna muito sensível a várias fontes de risco. Questões de cultura 
organizacional podem ser fatores de risco, muitas vezes comprometendo o projeto de forma 
muito impactante. Verificando-se então a importância da cultura de liderança e trabalho em 
equipe, sem distinção de cargos entre a estrutura organizacional.  
 A estratégia apresentada pode ser adaptada à prática das organizações com o perfil em 
questão, servindo como um manual de boas práticas, que consolida as melhores recomendações 
para o desenvolvimento de um sistema embarcado no menor tempo, com uma otimização de 
recursos e com o menor custo possível.  
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 
 
 A partir da estratégia proposta neste trabalho, um possível desdobramento é a sua 
aplicação no contexto real de uma empresa com estrutura organizacional matricial balanceada.  
 Um outro possível desdobramento é a adaptação da estratégia apresentada para outras 
estruturas organizacionais, detalhando como a autoridade do gerente de projetos pode 
influenciar no desenvolvimento do projeto.  
 Um entrave que esta estratégia pode encontrar é na quebra do paradigma da autoridade 
em função da posição hierárquica da estrutura organizacional. É muito difícil encontrar 
diretores e gestores funcionais, ou até mesmo gerentes de projeto quando estão na posição de 
maior autoridade, que consultam integrantes do time na fase de concepção do projeto, portanto, 
não dão muita abertura à comunicação. Eles preferem definir tudo e depois impor como ordens 
aos funcionários que estão em posição hierárquica inferior. Este comportamento pode causar, 
além de barreiras técnicas para a viabilização do desenvolvimento, uma instabilidade na equipe 
do projeto, inclusive levando ao turnover de integrantes do time, o que pode impactar ainda 
mais em atrasos e aumento de custos. É importante para o sucesso de um projeto que comece a 
figurar na atuação dos gestores o comportamento de liderança, colocando-se ao lado do time de 
desenvolvimento, motivando a equipe e ganhando o seu respeito e comprometimento, 
alcançando assim melhores resultados. 
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