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“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.”

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



Interpretação do objetivo. (projeto do 
grupo 2)

O que pode ser interpretado a partir do objetivo é que eles 
desejam criar um aplicativo que reúna pessoas que queiram 
praticar um esporte e lhes permita encontrar lugares para alugar 
os espaços para praticá-lo.



Críticas Declaração de Escopo

● Tem uma explicação bastante clara de cada parte e processo a ser 
desenvolvido no projeto. Os custos e responsabilidades são muito 
claros e específicos.

● Possui uma lista extensa de entregas, mas o objetivo delas não 
está especificado. É algo que não se reflete na WBS.



Críticas WBS
● Em requisitos básicos: 

○ Mudar a frase “ouvir possíveis clientes” por  “coletar as ideias 
principais de um brainstorming com sugestões de possíveis 
clientes”

○ Deve especificar os processos a serem executados antes de 
iniciar o layout e a programação.

● Em layout: 
○ o grupo 2 identificou “definir o nome do aplicativo” como parte     

do WBS. o problema é que isso não é uma fase do projeto nem 
um pacote mas bem é uma atividade pelo que não deveria ir 
dentro do WBS.



● Não ficou claro no WBS o que seria a entrega “4.Integração’’
● Não foi incluído a entrega ‘’divulgação\marketing’’ da declaração 

de escopo no WBS 
● Não há nada referente a ‘’Análise estatística e análise de 

mercado’’ no WBS que estava como entrega na declaração de 
escopo

● Uma coisa positiva é a explicação clara e detalhada do segmento 
de programação, que possui uma excelente explicação e divisão 
de trabalho e atividades nesse segmento.



Entregas Declaração de Escopo




