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Análise conceitual do projeto

• A versatilidade do projeto é interessante (devido ao uso militar ou agrícola), entretanto o objetivo fica
confuso a respeito de qual o uso primário (militar ou agrícola). Acreditamos que o uso primário é
importante ser explicitado para melhor definição do escopo.

• Como mencionado nos riscos iniciais, fornecer produtos militares para governos instáveis ou pouco
desenvolvidos pode trazer riscos legais e éticos no futuro. “Calcular” estes riscos pode ser uma tarefa
extremamente complexa. Além disto, as conversas com estes governos pode acabar envolvendo
negociações “por baixo do pano” ou propinas. Isto deve ser levado em consideração ao decidir-se
prosseguir com o projeto.



3

Análise técnica do escopo

• Notamos a falta de informações sobre o tempo do projeto no escopo (apesar de as milestones estarem 
disponíveis mais adiante no documento)

• Uma vez que o projeto é idealizado para países com poucas condições para adquirir aeronaves 
militares, uma análise de custos mais complexa talvez fosse necessária (envolvendo possível formas 
de financiamento, prazos e planos de pagamento e descontos);
• Dado o longo prazo do projeto (aproximadamente 10 anos), condições econômicas e preços 

podem mudar significantemente. 
• Os insumos das aeronaves (tanto agrícolas quanto bélicos) serão adquiridos de um fornecedor 

específico ou poderão ser aduiridos de fornecedores locais? Isto altera o custo para o cliente.

• As equipes estão bem definidas, estruturando e possibilitando o andamento do projeto.
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Análise técnica do WBS

• Achamos interessante um anexo ao WBS com um fluxograma para melhor visualização dos processos 
e atividades;

• Na seção “Administrativa”, sentimos falta das análises políticas e governamentais sobre os possíveis 
clientes. Acreditamos que esta análise seja vital desde o início do projeto, junto com outras pesquisas 
de mercado;

• Na seção “Pós-venda e atendimento ao cliente”, acreditamos que seja necessário o acompanhamento 
do uso das aeronaves pelos clientes, justamente pelos motivos explicitados a respeito de riscos 
governamentais;

• Sentimos falta sobre os métodos de divulgação do produto ou de busca de potenciais clientes;

• Sobre os processos técnicos do projeto, achamos o WBS excelente, explicativo e de fácil entendimento.


