
Declaração de escopo 
Título do projeto: Desenvolvimento de aplicativo para matchmaking de esportes diversos.  

Patrocinador:  Fabricantes de artigos esportivos; empresas do ramo de infraestrutura 
esportiva.  

Gerente de projeto: Lucas Cleto Paiva 

Cliente: Praticantes amadores de diversas modalidades esportivas. 

Data: 30/03/2020 

  

Controle de mudanças 

Data Responsável Mudança 

09/03 Felipe Almeida Redação inicial do termo de abertura de projeto. 

30/03 Lucas Cleto Paiva Redação da declaração de escopo; inserção de 
orçamento previsto. 

 10/04  João Drudi  Criado e finalizado Custo do Produto. 

11/04  Daniel Garcia  Adição de alguns riscos iniciais; Adição das 
entregas (deliverables) do projeto. 

  

  

  

 

 

  

 



1        Objetivo do projeto ou justificativa 
Em decorrência da observação direta da situação de praticantes amadores de esportes, 
identificou-se a oportunidade de promover o contato entre pessoas que queiram 
eventualmente se reunir para praticar uma modalidade esportiva, principalmente quando 
falta companhia para formar times ou mesmo parceiros para competições amistosas. O 
contato será feito por meio de um aplicativo para celulares, que, além de conectar 
indivíduos interessados na prática de esportes, realiza a ligação entre o grupo já formado 
desses indivíduos e as empresas que oferecem locação de infraestrutura esportiva, como 
quadras e campos, favorecendo economicamente este ramo de prestação de serviços em 
específico. 

2        Descrição do produto 
O projeto visa o desenvolvimento de um aplicativo para solução das situações expostas 
como visto em “Propósito do projeto”. Este aplicativo buscará a inserção do público alvo, 
composto por interessados na prática esportiva, em círculos sociais desenvolvidos dentro 
da utilização do aplicativo. 

O desenvolvimento técnico do aplicativo, assim como sua manutenção no mercado e 
suporte ao usuário se darão por parte de equipe técnica especializada a ser inserida no 
projeto quando relevante. 

O processo de matchmaking será composto idealmente das etapas conforme a seguir: 

●  Disponibilização de partidas por parte de um usuário; 

1. Seleção da modalidade esportiva, cidade/região, número de jogadores e 
período; 

2. Escolha do local – público ou privado – conforme disponibilidade. 

● Processo de busca adaptado para diferentes raios regionais, tipos de esporte, 
gênero, nível, dentre outros; 

● Confirmação e execução da partida; 
● Feedback – global e individual – por parte dos integrantes do jogo. 

As expectativas de retorno financeiro se darão em diversos níveis, conforme o 
desenvolvimento da vida do projeto: 

● Custos iniciais suportados por investidores e patrocinadores; 
● Monetização do aplicativo já lançado em mercado através de propagandas e 

processos regulares de advertisement; 



●  Aquisição opcional, por parte do usuário, de versão premium com conteúdos 
exclusivos e ausência de ads; 

● Negociação com fornecedores de artigos e infraestrutura esportiva na divisão de 
lucros provindas da exposição no aplicativo; 

3        Partes interessadas 
● Plataforma de vendas de aplicativos; 
● Lojas de artigos esportivos (investidores); 
● Locadores de infraestrutura desportiva; 
● Colaboradores da empresa; 
● Anunciantes; 
● Usuários do aplicativo. 

4        Tempo do projeto  
A distribuição do ciclo de vida do projeto, a priori, terá prazos flexíveis em cima de períodos 
previstos como a seguir: 

● 30/06/2020: prazo para planejamento, contratação de mão-de-obra e arrecadação 
de recursos; 

● 30/12/2020: prazo para desenvolvimento técnico e execução de atividades de 
mercado; 

● 30/03/2021: prazo para planejar e executar estratégias de análise de mercado - 
avaliação da receptividade ao aplicativo -, manutenção técnica (versões alfa e 
atualizações conforme necessário) e suporte inicial ao cliente. 

5        Custo do produto  
O planejamento e manipulação dos custos será baseada em três etapas, totalizando um 
período de desenvolvimento de projeto de 8 meses, conforme cronograma estipulado. O 
detalhamento destes, assim como seus custos previstos, é mostrado abaixo: 

1. Pré-desenvolvimento (1 mês). 
● Mão-de-obra: Externa. 

○ Tipo de contratação: Consultoria estratégica de pequeno ou médio porte. 
○ Carga de trabalho: Aproximadamente 180 horas. 
○ Especificação de equipe: 02 generalistas - 01 analista para Estatística e 

análise de mercado; 01 analista para Estratégia, planejamento e recursos. 
○ Custo específico: Aproximadamente R$ 90,00 por hora. 
○ Custo total: Aproximadamente R$ 17.100,00. 

● Custo total da etapa: Aproximadamente R$ 17.100,00. 



 

2. Desenvolvimento (3 meses). 
● Mão-de-obra: Externa. 

○ Tipo de contratação: Consultoria tecnológica de médio porte. 
○ Carga de trabalho: Aproximadamente 700 horas. 
○ Especificação de equipe: 01 Gerente de projetos; 01 Analista de sistemas; 01 

Arquiteto de software; 02 Desenvolvedores; 01 Analista de database; 01 
Analista de testes; 01 Designer (front end), 01 Webdesigner; 01 
advogado/consultor legal. 

○ Custo específico: Aproximadamente R$ 125,00 por hora. 
○ Custo total: Aproximadamente R$ 87.500,00. 

● Custos operativos locais: Localização, comunicação, operação, tecnologia, dentre        
outros. 

○ Custo específico: Aproximadamente R$ 4.500,00 por mês. 
○ Custo total: Aproximadamente R$ 13.500,00. 

● Custo total da etapa: Aproximadamente R$ 101.000,00. 

 

3. Pós-desenvolvimento e trial (4 meses). 
● Mão-de-obra: Local. 

○ Gerente de projetos, 01 pessoa, R$ 8.000,00 ao mês (R$ 10.400,00 efetivo). 
○ Engenharia, 01 pessoa, R$ 4.500,00 ao mês (R$ 5.850,00 efetivo). 
○ Marketing, 02 pessoas, R$ 6.500,00 ao mês (R$ 8.450,00 efetivo). 
○ Legal e RH, 02 pessoas, R$ 7.500,00 ao mês (R$ 9.750,00 efetivo). 
○ Custo total: Aproximadamente R$ 137.800,00. 

● Mão-de-obra: Externa. 
○ Tipo de contratação: Consultoria tecnológica de médio porte. 
○ Carga de trabalho: Aproximadamente 85 horas por mês. 
○ Especificação de equipe: 04 generalistas - 02 analistas para manutenção 

tecnológica e servidores, 02 analistas para suporte à equipe e ao cliente. 
○ Custo específico: Aproximadamente R$ 125,00 por hora. 
○ Custo total: Aproximadamente R$ 42.500,00. 

● Custos operativos - Servidor e tecnologia. 
○ Tipo de serviço: Amazon Web Services, classe AWS S3, até 50 TB. 
○ Custo específico de hospedagem: USD $0.023 por GB-mês. 
○ Custo total máximo: Aproximadamente R$ 24.025,00. 

● Custos operativos locais: Localização, comunicação, operação, tecnologia, dentre 
outros. 

○ Custo específico: Aproximadamente R$ 9.500,00 por mês. 
○ Custo total: Aproximadamente R$ 38.000,00. 

● Custo total da etapa: Aproximadamente R$ 242.325,00. 

Assim, temos um custo total para desenvolvimento das três etapas de R$ 360.425,00.             
Havendo-se variabilidade na aplicação e controle dos custos, pode-se esperar uma variação            
marginal de aproximadamente 20% neste valor ao longo do desenvolvimento do aplicativo e             



de sua implementação, equivalente a um intervalo de sucesso orçamental de R$            
300.000,00 a R$ 430.000,00 para total desenvolvimento do projeto. 

Responsável pela aprovação: João Drudi. 

6        Riscos iniciais (de alto nível) 
● Baixa receptividade dos possíveis usuários; 
● Dificuldades de divulgação da ferramenta criada e consequente falta de 

engajamento do público, levando ao fracasso econômico do projeto; 
● Formação de uma equipe engajada no projeto e bem liderada para sua eficaz 

conclusão, conforme planejamento; 
● Impossibilidade de formar um time especializado para a execução do projeto; 
● Tempo hábil para desenvolvimento do produto e de um mercado consolidado 

constituído de usuários assíduos antes que possíveis players (competidores) 
possam atuar; 

● Falta de apoio e patrocínio; 
● Riscos legais. 

7        Entregas (deliverables) do projeto 
● Análise estatística e análise de mercado;  
● Formulação de uma estratégia, planejamento robustos, e levantamento dos recursos 

necessários a serem utilizados; 
● Divulgação/Marketing (durante todo desenvolvimento do projeto e após sua 

conclusão) 
● Layout básico do aplicativo; 
● Desenvolvimento do software; 
● Primeira versão sem correções estéticas; 
● Testes; 
● Aprimoramento visual do layout básico; 
● “Go Live” - lançamento do produto; 
● Manutenção tecnológica de servidores e suporte à equipe e ao cliente. 

8        Equipe do projeto 
Pré-desenvolvimento (1 mês). 

● Consultoria estratégica de pequeno ou médio porte. 
○ Carga de trabalho: Aproximadamente 180 horas. 



○ Especificação de equipe: 02 generalistas - 01 analista para Estatística e 
análise de mercado; 01 analista para Estratégia, planejamento e recursos. 

Desenvolvimento (3 meses). 

● Consultoria tecnológica de médio porte. 
○ Carga de trabalho: Aproximadamente 700 horas. 
○ Especificação de equipe: 01 Gerente de projetos; 01 Analista de sistemas; 01 

Arquiteto de software; 02 Desenvolvedores; 01 Analista de database; 01 
Analista de testes; 01 Designer (front end), 01 Webdesigner; 01 
advogado/consultor legal. 

 

Pós-desenvolvimento e trial (4 meses). 

○ Gerente de projetos 
○ Engenharia 
○ Marketing 
○ Legal e RH 

● Consultoria tecnológica de médio porte: 
○ Carga de trabalho: Aproximadamente 85 horas por mês. 
○ Especificação de equipe: 04 generalistas - 02 analistas para manutenção 

tecnológica e servidores, 02 analistas para suporte à equipe e ao cliente. 

 

Definição dos times e especialistas responsáveis pela condução do projeto. Deve definir 
seus papéis, responsabilidades e contribuições (qual o conhecimento / experiência que 
cada um possui e que contribui para o sucesso do projeto).  Pode ser criada uma tabela 
neste documento, uma listagem simples ou indicar documentos adicionais, tais como: matriz 
de responsabilidades, organograma, etc. 

9        Sumário de milestones 
  

Sumário de Milestones Data de entrega 

Início do projeto: TAP inicial. 09/03/2020 

 Contratação da mão-de-obra finalizada.  01/04/2020 



 Definição de escopo do projeto.  12/04/2020 

 Início do projeto conceitual  13/04/2020 

Primeira definição de layout 30/04/2020 

Início do trabalho em ambiente de programação 04/05/2020 

Primeira interação entre áreas de projeto de código 29/05/2020 

Entrega da primeira versão do aplicativo 30/06/2020 

Início dos testes e simulações 01/07/2020 

  

10  Exclusões do projeto 
● Desenvolvimento de ambientes e linguagens de programação exclusivos; 
● Código open source. 

11  Premissas do projeto 
● Nenhuma demissão por parte dos colaboradores; 
● Investidores e patrocinadores dispostos a arcar com custos extras; 
● Equipe qualificada à disposição para resolver problemas de desenvolvimento. 

 

 

 



12  Aprovações: 
  

  

    

Assinatura do gerente de projeto   Assinatura do patrocinador ou autor 

 Lucas Cleto Paiva     

Nome do gerente de projeto   Nome do patrocinador ou autor 

 30/03/2020     

Data  Data 

 


