
Everton Kluczkovski

PROTOTIPO DE SOFTWARE DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS

(GERENCIAMENTO DE TEMPO E RECURSOS HUMANOSj

A EMPRESA SHN/QLA

Trabalho de Conclusao de Curso apresenlado ao
Curso de Graduar;ao Superior em Teenalogia em
Informatica da Faculdade de GiEmcias Exatas da
Universidade Tuiuti do Parana, como requisito a
obtengEIO ao grau de Bacharel.
Orientador: Jusane Farina Lara.

CURITIBA

2006



LlSTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - CICLO DE VIDA DE PROTOTIPA<;:AO 20

FIGURA 2 - DIAGRAMA DE CONTEXTO DO PROTOTIPO 25

FIGURA 3 - DFD REPRESENTATIVO DE: USUARIO REGISTRA MODULO 26

FIGURA 4 - DFD REPRESENTATIVO DE USUARIO REGISTRA TAREFA. .27

FIGURA 5 - DFD REPRESENTATIVO DE USUARIO REGISTRA RECURSO .28

FIGURA 6 - DFD DO RELACIONAMENTO ENTRE RECURSOS E MODULOS .29

FIGURA 7 - DFD DO RELACIONAMENTO RECURSOSITAREFAS 30

FIGURA 8 - DFD USUARIO GERA UM CALENDARIO... . 31

FIGURA 9 - DFD REPRESENTATIVO DE: REGISTRO DE SEQUENCIAMENTO ..32

FIGURA 10 - DFD REPRESENTATIVO DE: REGISTRO DE PROJETOS 33

FIGURA 11 - DFD REPRESENTATIVO DA: GERA<;:AO DO PLANEJAMENTO 34

FIGURA 12 - DFD DE UM USUARIO QUE CONSULTA 0 PLANEJAMENTO 35

FIGURA 13 - DFD RECURSO CONSULTA 0 CALENDARIO... . 36

FIGURA 14 - DIAGRAMA DE ENTIDADE- RELACIONAMENTO.. . 37

FIGURA 15 - DIAGRAMA DE NAVEGA<;:AO DAS TELAS .49



LlSTA DE QUADROS

QUADRO 1 - DICIONARIO DE DADOS REFERENTE AO MODULO 38

QUADRO 2 - DICIONARIO DE DAD OS REFERENTE ATAREFA... . 39

QUADRO 3 - DICIONARIO DE DADOS REFERENTE AO RECURSO .40

QUADRO 4 - DICIONARIO DE DADOS REFERENTE AO RECURSOIMODULO ..40

QUADRO 5 - DICIONARIO DE DADOS REFERENTE AO RECURSOffAREFA ... .41

QUADRO 6 - DICIONARIO DE DADOS REFERENTE AO CALENDARIO.. ...42

QUADRO 7 - DICIONARIO DE DADOS REFERENTE AO SEQUENCIAMENTO .. .43

QUADRO 8 - DICIONARIO DE DADOS REFERENTE AO PROJETO .. ...... .43

QUADRO 9 - DICIONARIO DE DADOS REFERENTE AO PROJETOffAREFAS ..46

QUADRO 10- DICIONARIO DE DADOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO .47



LlSTA DE SIGLAS

AS/SET - Tipo de linguagem de programal'ao.

D62400 - Tipo de banco de dados para 0 servidor AS400.

AS400 - Tipo de servidor cliente - servidor.

ERP - Enterprise Resource Planning (Planejamento dos recursos da empresa).

MaxiPRO - Maxima produtividade industrial.

CASE - Computer - Aided Software Engineering.

RPG - Report Program Generator.

DFD - Diagrama de Fluxo de Dados.

DER - Diagrama de Entidade - Relacionamento.

DO - Dicioniuio de Dados.

OS400 - Tipo de sistema operacional para servidores AS400.

V4R4MO - Versao do sistema operacional OS400.



SUMARIO

RESUMO.. . 6
1INTRODU\fAO 7
20BJETIVOS.. . 9
2.1 OBJETIVOS GERAIS 9
2.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS ...................•...• . 9
3 JUSTIFICATIVA.. 11
4 METODOLOGIA DO TRABALHO 13
5 CONCEITOS BAslCOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 14
5.1 DEFINI90ES 14
6 A EMPRESA SHN/QLA 17
6.1 CONTEXTUALlZA9AO DO AMBIENTE DA EMPRESA.. . 17
7 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO.. . 19
7.1 PARADIGMA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 19
7.2 LlNGUAGEM DE PROGRAMA9AO .21
7.3 BANCO DE DADOS.............. 22
7.4 METODO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE... . 22
7.4.1 Modelo Ambiental... . 23
7.4.2 Modelo Comportamental 25
7.4.2.1 Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) 25
7.4.2.2 Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) 36
7.4.2.3.Dicionario de Dados (DD) 37
7.5 DIAGRAMA9AO DE NAVEGA9AO DE TELAS .48
7.6 IMPLEMENTA9Ao DO PLANEJAMENTO .49
7.7 VALlDA9AO DO PROT6TIPO................. 50
7.8 ANALISE DOS RESULTADOS 51
8 CONCLUSOES 53
8.1 OBJETIVOS ALCAN9ADOS 54
8.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS 54
8.3 TRABALHOS FUTUROS.. ...55
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 56
APENDICES 57
APENDICE I 58
APENDICE II 70



RESUMO

Executar projetos e uma caracteristica de sobrevivencia da empresa moderna
e saber gerencia-Ios e uma necessidade dos executivos. No planejamento do projeto
sao estabelecidas as metas, as tarefas a serem realizadas, 0 seu sequenciamento, 0

custo, 0 seu desdobramento nas diversas etapas e, tarnbam a qualidade esperada.
Assim, 0 objetivo do trabalho foi desenvolver um prot6tipo de um software capaz de
estabelecer 0 tempo e os recursos humanos envolvidos nos projetos de uma
empresa desenvolvedora de software, tendo como propositos centrais tazer usa mais
efetivo do pessoal envolvido com a projeto, e, assegurar a conclusao do projeto no
prazo previsto. A metodologia adotada foi de analise essen cia I, qualitativa,
exploratoria e focada no estudo de casas. 0 prot6tipo foi validado atraves de testes
realizados na empresa objeto de estudo e, alem disso, foi especificada uma lista de
eventos, diagramas de fluxos de dados, diagrama de entidade relacionamentos,
dicionario de dad os, entre outros. 0 desenvolvimento deste prot6tipo possibilitou que
se tivesse urn contrale maior das alocac;:6es dos recursos humanos distribuidos em
suas tarefas, alem de disponibilizar um controle global de prazos para realiza,ao de
urn projeto, desde 0 inicio ate 0 fim.



1 INTRODUCAO

Projetos sao esfon;os temporarios que ocorrem em todas as organiza<;:oes.

Executar projetos e uma caracteristica de sobrevivencia da empresa moderna e

saber gerenciar projetos e uma necessidade marcante dos administradores. Nesse

contexto, gerenciar urn projeto significa, resumidamente, planejar a sua execu<;:ao

antes de inicia-Io e, entao, acompanhar a sua execug8o. No planejamento do

projeto sao estabelecidas as metas, as tarefas a serem realizadas e a seu

sequenciamento, com base nos recursos necessarios e disponiveis. Sao ainda

estabelecidos 0 custo do projeto e seu desdobramento nas diversas etapas e,

tambem a qualidade esperada. 0 controle do projeto signilica a medi9aO do

progresso e do desempenho por meio de um sistema ordenado pre-estabelecido.

A90es corretivas sao tomadas sempre que necessarias (PRADO, 2004).

o Gerenciamento de Projetos eo urn tator de sucesso para as empresas que

desenvolvem solugoes. 0 numero de projetos que nao chegam ao seu final com

sucesso e muito alto, considerando-se alguns fatores criticos como a falta de

acompanhamento do cliente do projeto, a lalta de comprometimento da equipe do

projeto, a resistencia ao planejamento, a deficiencia dos requisitos funcionais do

projeto e a incompetencia dos envolvidos.

A necessidade de gerenciamento de projetos e uma importante distingao

entre 0 desenvolvimento profissional de software e a programagao em nivel amador.

Faz-se necessario 0 gerenciamento de projetos de software porque a engenharia de

software prolissional esta sempre sujeita as restriyoes de or9amento e de prazo.

Essas restri<;oessao estabelecidas pela organiza<;Eloque desenvolve 0 software.

Nesse sentido, a gerencia de software deve garantir que 0 projeto de software



cumpra essas restri90es e entregue um produto de software que contribua para as

metas da empresa (SOMMERVILLE, 2003).

As areas do gerenciamento de projetos com base no PMBOK estao

organizadas em nove grupos de processos integrados, sendo elas: escopo, custo,

tempo, qualidade, integra9ao, recursos humanos, comunica9ao, riscos e

suprimentos. Cada um desses processos tern um detalhamento especifico e uma

abrangencia propria, porem esta integrado, a todo 0 momento, com os demais,

formando um todo unico e organizado (VARGAS, 2003).

Neste trabalho serao abordadas parcialmente duas areas do gerenciamento

de projetos, sendo elas: gerenciamento de tempo e gerenciamento de recursos

humanos. Vale ressaltar que estas duas areas serao utilizadas como base para 0

desenvolvimento do trabalho.

Portanto, este trabalho visa desenvolver um prot6tipo de urn software de

planejamento de projetos, com enfase em gerenciamento de tempo e em recursos

humanos para a empresa desenvolvedora de software SHN/QLA.



20BJETIVOS

A conclusao do referido trabalho encaminha a pesquisa para atingir os

objetivos abaixo relacionados:

2.1 OBJETIVOS GERAIS

Este trabalho tern como objetivo desenvolver urn prot6tipo de urn software

capaz de estabelecer 0 tempo e os recursos humanos envolvidos no projeto de uma

empresa desenvolvedora de software, tendo como prop6sitos centrais fazer usa

mais efetivo do pessoal envolvido com 0 projeto, e, assegurar a condusao do

projeto no prazo previsto. A empresa objeto de estudo deste trabalho e a SHN/QLA

que desenvolve software para as seguintes areas industriais: farmac8utica,

eletronica, higiene e limpeza, cosmeticos, viag8o, ra98o, autopegas, bebidas entre

Qutros.

22 OBJETIVOS ESPECiFICOS

A lim de proporcionar urn maior entendimento sobre 0 objetivo geral, 0

mesmo e desmembrado em objetivos especificos descritos a seguir:

Compreender 0 que sao projetos e gerenciamento de projetos, bern

como as duas areas do gerenciamento de projetos, tempo e recursos humanas, par

ser 0 loco deste trabalho. Tendo urn melhor conhecimento sobre 0 assunto e
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passivel desenvolver urn trabalho com maior precisao e, desta maneira, urn

prot6tipo mais completo que atenda as necessidades do cliente;

Levantar e especificar as requisitos necessarios para 0

desenvolvimento do prot6tipo proposto no objetivo geral, ressaltando que alguns dos

elementos chaves que deverao ser considerados sao: prioridade do projeto, lista de

tarefas, precedemcia entre as tarefas, recursos humanos e calendario para

realiza,ao das atividades. De acordo com estes requisitos, a dificuldade maior e a

elabora,ao do planejamento de um portfolio de projetos e suas atividades, dentre as

quais: verificac;ao dos projetos nao planejados, as atividades existentes no projeto,

de acordo com cad a atividade verificar quais as recursos necessiuios para

desenvolve-Io, a disponibilidade de cada recurso e a verifica,ao de qual recurso

paden. entregar em uma data antecipada.

Implementar a prot6tipo do software proposto utilizando a Iinguagem

de programa,ao AS/SET com banco de dados DB2400 para os servidores AS400.

Esta implementa,ao sera avaliada atraves de testes que validem 0 prot6tipo

proposto;

Gerar as dOGumentac;6es necessarias do respectivQ prot6tipo. Este

item sera avaliado atraves da elabora,ao de um manual do usuario e do trabalho

escrito como urn tode.



II

3 JUSTIFICATIVA

o Gerenciamento de Projetos e urn fator de sucesso para as empresas que

desenvolvem soIUl;oes. 0 numero de projetos que nao chegam ao seu final com

suceSSD e muito alto, considerando-se alguns fatores crlticos como a falta de

acompanhamento do cliente do projeto, a falta de comprometimento da equipe do

projeto, a resist€mcia ao planejamento, a deficiencia dos requisitos funcionais do

projeto e a incompetencia dos envolvidos.

A necessidade de gerenciamento de projetos e uma importante distinyao

entre 0 desenvolvimento profissional de software e a programayao em nivel amador.

Faz-s8 necessaria 0 gerenciamento de projetos de software porque a engenharia de

software profissional esta sempre sujeita as restric;oes de orryamento e de prazo.

Essas restri96es sao estabelecidas pela organiza9iio que desenvolve 0 software.

Nesse sentido, a gerencia de software deve garantir que 0 projeto de software

cumpra essas restric;oes e entregue urn produto de software que contribua para as

metas da empresa (SOMMERVILLE, 2003).

Considerando-se que a empresa objeto deste estudo esta em lase de

crescimento, faz-se necessario criar mecanismos para otimizar a alocaC;2Io de

pessoas na distribu;c;ao de tarefas envolvidas no projeto, bern como destinar tempo

para as estimativas e 0 planejamento do projeto.

Nesse contexto, as areas do gerenciamento de projetos, abordadas neste

trabalho gerenciamento de tempo e de recursos humanos, possibilita que se tenha

urn contrale maior das alocac;oes dos recursos humanos distribuidos em suas

tarefas, alem de disponibilizar um controle global de prazos para realiza9iio de um

projeto, desde 0 inicio ate 0 lim. Outro beneficia identilicado com este tipo de

gerenciamento esta no lato de antecipar as situa96es deslavoraveis que



12

eventualmente possam ser encontradas relacionadas ao prazo das atividades

exercidas pelas empresas.

Portanto, este trabalho visa desenvolver urn prot6tipo de urn software que

contemple 0 planejamento de recursos humanos e a estimativa de prazos

envo1vidos nos projetos da empresa desenvolvedora de software SHN/QLA.
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4 METODOLOGIA DO TRABALHO

Chama~se de metodologia a uma colec;ao de metodos, tecnicas e

ferramentas para S8 atingir urn objetivo. A metodologia mostra 0 que deve ser feito a

cada momenta (PRADO, 2004).

As eta pas previstas para se atingir as objetivos deste trabalho sao:

• Realizar;ao de uma breve revisao bibliografica, a tim de obter informac;6es

inerentes ao gerenciamento de projetos, metodologias de desenvolvimento de

sistemas, linguagem AS/SET com banco de dados DB2400 para os servidores

AS400, al8m de outros temas relacionados ao assunto proposto no trabalho;

• Levantamento e especificac;ao dos requisitos necessarios para a

desenvolvimento do prot6tipo, sendo que a metodologia adotada e a analise

essencial, par entender-se que esta e uma evoluc;ao da analise estruturada.

Portanto, sera especificada uma lista de eventos, diagramas de fluxos de dados,

diagrama de entidade relacionamentos, dicionario de dados, entre outros;

• Implementa9ao de uma ferramenta de software (prot6tipo) de

gerenciamento de projetos, com enfase em gerenciamento de tempo e em recursos

humanos para a empresa objeto de estudo;

• Escrita sobre a implementa91iorealizada;

• Valida.yao da ferramenta atraves de testes a serem realizados na empresa

objeto de estudo.

De acordo com as informa.yoes mencionadas acima, conclui-se que a

pesquisa aplicada sera qualitativa, explorat6ria e focada no estudo de caso.



14

5 CONCEITOS sAslCOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Neste capitulo apresentam-se as conceitos basicos sabre projetos,

gerenciamento de projetos, bern como 0 entendimento de gerenciamento de tempo

e de recursos humanos uma vez que serao util;zados no desenvolvimento deste

trabalho.

5.1 DEFINI<;OES

Entende-se par projetos esforyos temporaries empreendidos para a criay80

de urn produto, servi90 ou ainda urn resullado vnico (PMBOK, 2004). Os projetos

devem conter as seguintes pre-requisitos:

Temporinio: significa dizer que todos as projetos passu em urn inicio e

urn firn pre-deterrninados;

Produtos, servi90s ou resultados vnicos: urn projeto cria entregas

exclusivas, que sao produtos, servic;os au resultados;

• Elaboray8o progressiva: a elaboray;3o progressiva e uma caracteristica de

projetos que integra os conceitos de tempon'rio e exclusivo. Elabora9ao progressiva

significa desenvolver em etapas e continuar par incrementos.

Ja 0 gerenciamento de projetos e a aplica9ao de conhecimento, habilidades,

ferramentas e tecnicas as atividades do projeto a fim de atender aDs seus requisitos

(PMBOK, 2004).
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Como beneficios da utilizac;ao de planejamento e gerenciamento de projetos

podem ser destacados: urn contrale maior da equipe que esta desenvolvendo 0

projeto, motivaC;80 dos envolvidos, gerenciamento das expectativas do cliente entre

Qutras.

Duas das areas do gerenciamento de projetos utilizadas como bases nesie

trabalho sao: a area gerenciamento de tempo e a area gerenciamento de recursas

humanos.

o gerenciamento de tempo inclui as processos necessarios para realizar a

termino do projeto no prazo solicitado (PMBOK, 2004). Os processos de

gerenciamento de tempo do projeto incluem:

Definigilo da atividade - identificagao das atividades especificas do

cronograma que precisam ser realizadas para produzir as varias entregas do

projeto;

Sequenciamento de atividades - identificayao e documentayao das

dependencias entre as atividades do cronograma;

Estimativa de recursos da atividade - estimativa do tipo e das

quantidades de recursos necessarios para realizar cada atividade do cronograma;

Estimativa de durayao da atividade - estimativa do ntlmero de periodos

de trabalho que serao necessarios para terminar as atividades individuais do

cronograma;

Desenvolvimento do cronograma - analise dos recursos necessarios,

restri90es do cronograma, dura90es e sequencias de atividades para criar 0

cronograma do projeto;

Controle do cronograma - controle das mudanyas no cronograma do

projeto.
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o gerenciamento de recursos humanos inclui as processos que organizam e

gerenciam a equipe do projeto. A equipe do projeto e composta de pessoas com

fun,5es e responsabilidades atribuidas para 0 termino do projeto. 0 envolvimento

dos membros da equipe desde 0 inicio acrescenta especializaC;Elo durante 0

processo de planejamento e fortalece 0 compromisso com 0 projeto (PMBOK,

2004). Os processos de gerenciamento de recursos humanos do projeto incluem:

Planejamento de recursos humanos - identificac;:ao e documentac;:ao de

fun,oes, responsabilidades e rela,5es hien,rquicas do projeto, alem da cria,80 do

plano de gerenciamento de pessoal;

Contratar ou mobilizar a equipe do projeto - obten,ao dos recursos

humanos necessarios para terminar 0 projeto;

Desenvolver a equipe do projeto - melhoria de competencias e

intera,ao de membros da equipe para aprimorar 0 desempenho do projeto;

• Gerenciar a equipe do projeto - acompanhamento do desempenho de

membros da equipe, fornecimento de feedback, resolu,ao de problemas e

coordena,ao de mudan,as para melhorar 0 desempenho do projeto.
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6 A EMPRESA SHN/QLA

Neste capitulo sera apresentada uma breve contextualiza98o do ambiente

da empresa objeto de estudo.

6.1 CONTEXTUALlZA<;Ao DO AMBIENTE DA EMPRESA

A empresa SHN/QLA surgiu de uma estrategia de outsourcing (termo

utilizado no mercado de tecnologia da informayao para definir terceirizac;ao),

realizada em 1991 pelo grupo Nutrinvest. A empresa come90u atendendo

primeiramente a industria alimenticia, sendo que a mesma nasceu facada no

mercado industrial. Com 0 passar do tempo, a demanda crescente de outros

mercados fez com que a SHN/QLA ampliasse sua base de clientes. Atualmente

al9m do ramo alimenticio, a empresa atende industrias farmac8uticas,

eletroeletronica, viac;ao, autopec;as, bebidas, higiene e limpeza, cosmeticos, rac;6es,

entre Qutros.

A SHN/QLA conta com escrit6rios localizados em Sao Paulo e em

Curitiba, e com representantes comerciais situ ados em Golas e no Rio de janeiro,

atendendo com eles grande parte do pais.

A empresa tem como objetivo principal aperfei90ar 0 sistema Enterprise

Resource Planning (ERP - Planejamento dos Recursos da Empresa), denominado

maxiPRO.

o sistema maxiPRO tem como prop6sito controlar todos os setores de uma

empresa, Iigando todos os processos da organiza9;;0, proporcionando ao usuario

um melhor acesso as informa90es e de forma amigavel. Este sistema tambem
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proporciona uma completa integra9ao aos setores das seguintes areas: comercial,

industrial, produc;ao, administrativa e financeira.

As manutenc;oes ou correc;6es realizadas no sistema maxi PRO estao na

area de desenvolvimento da SHN/QLA. Esla area divide-se em: Help Desk e

Desenvolvimento.

A area Help Oesk tern como prop6sito realizar 0 atendimento aDs clientes

bern como efetuar pequenas correc;:oesque fcrem detectadas no sistema maxiPRO.

A area de Desenvolvimento esta subdivida em areas de negados, que sao:

Entrada (Solicitayao Compra, Ordem de Compra, Cotayoes,

Recebimento, Contas a Pagar, entre outros);

Produyao (Planejamento das Necessidades, Planejamento da

Capacidade, Ordem de Produyao, entre outros);

Saida (Previsao de Demanda, Pedidos, Faturamento, Contas a

Receber, entre outros) e

Legislayao.

Os chamados dos clientes que sao classificados como duvidas e problemas

sao encaminhados para a area de Help Desk. Os chamados classificados como

Gustomizayc3o e legislac;ao sao encaminhados para as areas de negocios do

desenvolvimento.

Com uma demanda cad a vez maior de cham ados de customizac;6es existe

uma necessidade de gerenciar esses pequenos projetos, para que tenha uma visao

geral da alocaC;03odos recursos ern suas atividade e uma previsao de entrega

desses projetos.
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7 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Neste Capitulo sera apresentada uma breve descriyao sabre 0 paradigma

de desenvolvimento de software, au seja, 0 cicio de vida, a linguagem de

programa~ao e 0 banco de dados utilizados para 0 desenvolvimento deste trabalho.

Na seqUencia sera apresentada a lisla de eventos, as diagramas de fluxos de

dadas, 0 diagrama de entidade relacionamentos, a interface do prot6tipo, entre

oulros documentos necessarios para atendimento aos objetivos deste estudo.

7.1 PARADIGMA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Qualquer que seja 0 metodo a ser escolhido para 0 desenvolvimento de um

software, estara espelhado em um cicio de vida de desenvolvimento. Esse cicio de

vida pode ser entendido como um roteiro de trabalho, constituido em geral de

macro-etapas com objetivos funcionais na constru9ao de urn software, ande

tambem e passive I visualizar-s8 a interdepenctemcia existente entre as macro-

etapas. Genericamente, 0 desenvolvimento de um software, qualquer que seja 0

modelo empregado, compreende tres grandes lases: requisitos,

projeto/desenvolvimento e irnplantayaol manutenyao.

o cicio de vida de desenvolvimento adotado neste trabalho refere-se a

prototipa9ao, 0 qual pode ser visto como: "Construir um prot6tipo e sin6nimo de

construir urn sistema experimental rapidarnente e com custo baixo, sendo que 0

prot6tipo sera submetido a avalia90es e demonstra90es de modo que os futuros

usuarios possam melhor determinar os requerimentos do mesmo." (SOMMERVILLE,

2004).
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A visualizac;ao grafica do modele de cicio de vida pode ser vista na fig. 1.

FIGURA 1 - CICLO DE VIDA DE PROTOTIPA<;:AO

Infclo

A seguir sao apresentados os passos propostos para 0 cicio de vida

prototipa,80, propostos por (CESAR, 2002), e exibidos na figura 1.

1. Analise de requisitos: permite identificar as necessidades basicas dos

usuarios, nas quais 0 projetista trabalha com as informac;6es do usuiuio para

perceber quais as funcionalidades 0 sistema tera que apresentar.

2. Projeto rapido: desenvolver um prot6tipo inicial.

3. Constru,ao do prot6tipo: 0 projetista cria uma versao de trabalho.

Pode ser construido com as partes mais importantes do sistema au todo ele.

4. Avalia,ao: 0 usuario e encorajado a trabalhar com 0 prot6tipo com 0

intuito de definir quae bem ele atende suas necessidades, para fazer sugestaes

para melhorar 0 prot6tipo.
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5. Refinamento: revisao e melhoramento do prot6tipo - 0 construtor do

sistema anota todas as sugestoes do usuario e redefine conseqOentemente 0

prot6tipo. Oepois de revisado, retorna ao passo tres. Essa iteracyao ocorre ate a

satisfac;ao do usuario.

6. Produto: sistema final que sera utilizado pelo u5uario, aquele que

atende os requisitos solicitados pelo usuario.

A ideia basica deste modelo e que ao inves de manter inalterados as

requisitos durante 0 projeto e codifical'ao, um prot6tipo e desenvolvido para ajudar

no entendimento dos requisitos, proporcionando ao cliente urn melhor conhecimento

dos requisitos do sistema.

7.2 LlNGUAGEM DE PROGRAMA<;:Ao

A linguagem de programal'80 adota sera 0 AS/SET, que e uma ferramenta

CASE (do ingles Computer-Aided Software Engineering, e uma classifical'ao que

abrange toda ferramenta baseada em computadores que auxiliam atividades de

engenharia de software, desta analise de requisitos e modelagem ate programac;ao

e teste) que gera c6digo fonte em Report Program Generator (RPG). Sera utilizada

a linguagem AS/SET para 0 desenvolvimento por ser uma das linguagens de

programal'ao disponiveis para os servidores AS/400 utilizados pela empresa

SHN/QlA

"0 AS/400 e um sistema integrado, e essa caracteristica 0 diferencia da

maioria dos outros sistemas. A integrayao em urn sistema de computador significa

que as vanas partes trabalham Juntas como
'l-s
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cliente e que fica mais tacil instalar, manter e usar 0 sistema, 0 que normalmente

resulta em menores custos operacionais para 0 neg6cio" (SOLTIS, 1997).

7.3 BANCO DE DADOS

o DB2 e um sistema de banco de dados relacional desenvolvido pela IBM,

que e integrado aos servidores AS/400.

7.4 METODO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Existem varias metodos de desenvolvimento de sistemas, tais como a

analise estruturada (processos e dados), a analise essencial (controles, processos e

dados) e a analise orientada a objetos (dados, controles e processos).

o metodo adotado para 0 desenvolvimento deste trabalho e a Analise

Essencial que e uma evolugao (adicionou a preocupagao com 0 contra Ie) da analise

estruturada. Portanto, destacam-se alguns objetivos obtidos com a sua utilizayao,

sendo eles:

• Interfaces entre os sistemas a ser desenvolvidos e os sistemas ja

existentes;

• Apresentagao do sistema em termos de fluxo de dad os;

• Maior entendimento des usuaries do sistema a ser desenvelvido, por meio

dos diagramas de fluxos de dados.

A analise essenciaI pode 5er con5iderada um refinamento da analise

estruturada. 0 problema existente (ou situayao que requer a informatizayao) e
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estudacto, porem nao e modelado: as esforyos sao concentrados na identificat;:ao

das funcionalidades 16gicas requeridas para 0 software que sera criado e, a partir

dai, cria-s8 urn modele essencial do software que sera desenvolvido, naa S8

incorporando as exig"mcias fisicas (TONSIG, 2003).

A analise essencial e constituida basicamente por duas fases au modelos:

ambiental (define a fronteira entre 0 sistema e 0 ambiente), e comportamental

(descreve 0 comportamento interne do sistema).

7.4.1 Modelo Ambiental

No modele ambiental sao descritos qual e ou quais serao os objetivDs do

sistema, bern como quais serao as estimulos que a sistema recebera do meio

ambiente, que eventos eles acionarao equal resposta 0 sistema devolvera ao meio.

o modele ambiental esta dividido em tres etapas, sendo elas:

• Declara980 dos Objetivos;

• Lista de Eventos;

• Diagrama de Contexto.

A declarayao dos objetivos consiste de uma breve e concisa deciarayao dos

objetivos do sistema. A seguir ressaltam-se novamente os objetivos deste trabalho:

"0 objetivo e desenvolver um prototipo de um software capaz de

estabelecer 0 tempo e os recursos humanos envolvidos no projeto de uma empresa

desenvolvedora de software, tendo como propositos centrais fazer uso mais efetivo

do pessoal envolvido com 0 projeto, e, assegurar a conclusao do projeto no prazo

previsto. A empresa objeto de estudo deste trabalho e a SHN/QLA que desenvolve

software para as areas industriais: farmaceutica, eletronica, higiene e limpeza,
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cosmeticos, via9ao, raC;<3o, autopeC;8S, bebidas entre autros".

A lista de eventos representa as estimulos produzidos pelo ambiente, aos

quais 0 sistema deve responder. A seguir, apresenta-se uma lista de eventos

identificada para 0 desenvolvimento do prot6tipo proposto:

1. Usuario registra modulo;

2. Usuario registra tareta;

3. Usuario registra recurso;

4. Usuario relaciona recurso/m6dulos;

5. Usuario relaciona recursoltarefas;

6. Usuario gera calendario;

7. Usuario registra sequenciamento;

8. Uswirio registra Projetos;

9. Usuario gera planejamento;

10. Usuario consulta planejamento;

11. Recurso consulta calendario.

o diagrama de contexto representa a interal):ao entre 0 sistema e as

entidades externas, ou agentes.

A figura 2 apresenta 0 diagrama de contexte referente ao desenvolvimento

do prototipo.



25

FIGURA 2 - DIAGRAMA DE CONTEXTO DO PROTOTIPO
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7.4.2 Modelo Comportamental

No modele comportamental sao especificados todos os processos que iraQ

compor 0 sistema. Tambem faz parte dessa etapa a defini9ao do modele de dados.

Para definir 0 modele comportamental serao utilizadas as seguintes

ferramentas:

• Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) particionado par eventos,

• Diagrama de Entidade-Relacionamentos (DER),

• Diciomirio de Dados (Diciomirio de Dados).

7.4.2.1 Diagrama de Fluxo de Dados (OF D)

o DFD por evento e um detalhamento de cada uma das OP90es que serao

acionadas par eventos, conforme a lista de eventos.
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Para 0 evento urn identificado na lista de eventos, usuario registra modulo,

tem-se urn DFD representado na figura 3.

FIGURA 3 - DFD REPRESENTATIVO DE: USUARIO REGISTRA M6DULO

UsuMo
Oados do MOdulo

Registmr
MOdulo

MOilulo

Para 0 evento dais identificado na lista de eventos, usuario registra tarefa,

tem-se um DFD representado na figura 4.
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FIGURA 4 - DFD REPRESENTATIVO DE: USUARIO REGISTRA TAREFA

Usuado RBgistmr
Tmefil

Tarefas

Para ° evento tres identificado na lista de eventos, Uswirio registra recurso,

tem-se urn DFD representado na figura 5.
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FIGURA 5 - DFD REPRESENTATIVO DE: USUARIO REGISTRA RECURSO

Usuario
Oados do ROCUfSO

Rcgistmr
Recurso

RecUfSO

Para 0 evento quatro identificado na lista de eventos, 0 usuario relaciona as

modulos que 0 recurso estil apto para trabalhar, tem-se um DFD representado na

figura 6.
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FIGURA 6 - DFD DO RELACIONAMENTO ENTRE RECURSOS E M6DULOS

ReculW MOdulo

Usuario

Relacioo£lRecursof
1\.1oc.ukls

RecurwlMooulo

Para 0 evento cinco identificado na lista de eventos, usuario relaciona as

tarefas que 0 recurso est" apto para trabalhar, tem-se um DFD representado na

Figura7.
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FIGURA 7 - DFD DO RELACIONAMENTO ENTRE RECURSOSITAREFAS

Usu:\rio
Rol::acionaRocurs.olTtl.t1lf::a

Recuf5urTarlffa

Para 0 evento seis identificado na lista de eventos, usuario gera calendc;uio,

tem-se um DFD representado na figura 8.



FIGURA 8 - DFD USUARIO GERA UM CALENDARIO
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Para 0 evento sete identificado na lista de eventos, usuario registra 0

sequenciamento, tem-se um DFD representado na figura 9.
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FIGURA 9 - DFD REPRESENTATIVO DE: REGISTRO DE SEQUENCIAMENTO

S",qul'"dameolQ

Para 0 evento cita identificado na lista de eventos, 0 usuario registra as

projetos, tem-se um DFD representado na figura 10.
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FIGURA 10 - DFD REPRESENTATIVO DE: REGISTRO DE PROJETOS

Usuario
Dndos do Projeto Registrar

Projel05

Projetos

Para 0 evento nove identificado na !ista de eventos, usuario gera

planejamento, tem-5e urn DFD representado na figura 11.
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FIGURA 11 - DFD REPRESENTATIVO DA: GERA<;AO DO PLANEJAMENTO

Usu;'uio

Recurso GalendMo Projeto

Tara(asdoPloJelO

Plar'l&Jarllf!llto

Para 0 evento dez identificado na lista de eventos, usuario poderc~ consultar

o planejamento efetuado, tem-se urn DFD representado na figura 12.
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FIGURA 12 - DFD DE UM USUARIO QUE CONSULTA 0 PLANEJAMENTO

Usuario
Planejamemo Consullar

Planejarnenlo

Plcmejamento

Para a evento onze identificado na lista de eventos, recurso podera

consultar 0 calend.rio de atividades, tern-se urn DFD representado na figura 13.
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FIGURA 13 - DFD DO RECURSO CONSULTA 0 CALENDARIO
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7.4.2.2 Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

o diagrama de entidade-relacionamento e uma tecnica de modelagem de

dados. A modelagem de dados considera os dados independentes dos processos

que as transformam, par iss a a DER concentra-se apenas nos dados,

representando uma "rede de dados" de urn determinado sistema.

A figura 14 representa 0 DER do prot6tipo proposto neste trabalho.
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FIGURA 14 - DIAGRAMA DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO DO PROTOTIPO
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7.4.2.3 Dicionario de Dados (DO)

'fOlfe·"'_;oot.l.,.....,~(k>.O.(1)I~:~==~O<\W)"")
IIcr~£~

o dicionario de dados e uma cole98o de dados a respeito de dados. A ideia

elemento de dados que a sistema utiliza.

basica e fornecer informac;6es sabre a definic;ao, estrutura e a utilizaC;2Io de cada

seqGencia, tem-se uma das mais usadas:

Existem muitos esquemas de nota98o comum para a documenta98o. Na

= e composto por
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+ e

o opcional (pode estar presente ou ausente)

{} itera,ao

[ J escolha uma das op,oes alternativas

** comentario

@ chave de um dep6sito

I separa alternativas quando se usa [J

A seguir, sera apresentado 0 dicionario de dados referente ao

desenvolvimento do prot6tipo.

QUADRO 1 - DICIONARIO DE DADOS REFERENTE AO M6DULO

FPOO2U ·modulos que urn projeto pode ter'-

UOO2CODMOD ·c6digo do m6dulo· @

*tamanho: 2 posic;6es·

*tipo: caracter to

UOO2DESMOD *descriC;8o do m6dulo·

*tamanho: 30 posic;6es·

*tipo: caracter*
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QUADRO 2 - DICIONARIO DE DADOS REFERENTE A TAREFA

FPOO3U "'tarefas que um projeto pode ter .•.

UOO3CODTRF *c6digo da tarefa* @

'tamanho: 3 posi90es'

*tipo: caracter'"

UOO3DESTRF *descri9t30 da tarefa*

*tamanho: 50 posi<;6es*

*tipo: caracter*

UOO3PRETRF "'indica que a tarefa tem outra tarefa

como pre-requisito·

'tamanho: 3 posi90es'

*tipo: caracter*
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QUADRO 3 - DICIONARIO DE DADOS REFERENTE AOS RECURSOS

FPOO1A ·registrar recurso*

A001CODRCS 'c6digo do recurso' @

*tamanho: 3 posi90es*

*tipo: caracter •.

A001NOMRCS ·nome do recurso*

'tamanho: 10 posil'oes.

*tipo: caracter*

A001SBNRCS ·sobrenome do recurso*

'tamanho: 50 posil'oes

*tipo: alfanumerico·

A001EMLRCS "e-mail do recurso·

'tamanho: 50 posil'oes

'tipo: alfanumerico'

AOO1FUNRCS *func;ao do recurso na empresa*

'tamanho: 20 posil'oes

*tipo: caracter*

QUADRO 4 - DICIONARIO DE DADOS REFERENTE AO RECURSO/M6DULOS

FPOO1C ·registrar recurso/m6dulo*

COO1CODRCS *c6digo do recurso· @

'tamanho: 3 posil'oes'

'tipo: caracter '

C001CODMOD 'c6digo do m6dulo' @
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(CONTINUA<;iiO)

*tamanho: 2 posi90es*

*tipo: caracter *

QUADRO 5 - DICIONAR10 DE DADOS REFERENTE AO RECURSOfTAREFAS

FPOO1D *registrar recurso/tarefas*

DOO1CODRCS *c6digo do recurso* @

*tamanho: 3 posiyoes*

'tipo: caracter '

DOO1CODTRF 'c6digo da tarefa' @

'tamanho: 3 posi9oes'

*tipo: caracter ,.
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QUADRO 6 - DICIONARIO DE DADOS REFERENTE AO CALENDARIO

FPOO4U *dias uteis de trabalho par recurso*

UOO4CODRCS "codigo do recurso" @

"tamanho: 3 posi,oes"

*tipo: caracter *

UOO4DATREF "data"

"tipo: data" @

UOO4DIAUTL "Dia Ulil"

"tamanho: 1 posi,oes

*tipo: caracter*

[U=UTIL I N=NAo UTILI

UOO4DIADIS *Dia Disponivel*

"tamanho: 1 posi,oes

*tipo: caracter*

[S=SIM I N=NAO]

UOO4CODPRJ *c6digo do projeto*

*tamanho: 3 posi90es*

*tipo . caracter .,.

UOO4CODTRF "codigo da tarefa"

*tamanho: 3 posic;oes*

*tipo: caracter '*

UOO4STAPLA "status do projeto"

*tamanho: 1 posic;oes

"tipo: caracter"

[J=Planejado I F=Firmado]
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QUADRO 7 - DICIONARIO DE DADOS REFERENTE AO SEQUENCIAMENTO

FPOO5U *Sequenciamento •.

UOO5CODMOD 'c6digo do m6dulo' @

*tamanho: 2 posic;:6es*

*tipo: caracter *

UOO5CODTRF 'c6digo da tarela' @

*tamanho: 3 posic;:oes*

*tipo: caracter 'If

UOO5NUMSEQ ·indica a prioridade do recurso sabre a

tarela'@

*tamanho: 3 posi90es'

*tipo: inteiro*

'intervalo: 0 - 999'

UOO5CODRCS 'c6digo do recurso' @

*tamanho: 3 posic;:oes*

*tipo: caracter *

QUADRO 8 - DICIONARIO DE DADOS REFERENTE AO PROJETO

FPOO6A *projeto*

AOO6CODPRJ 'c6digo do projeto' @

*tamanho: 7 posic;oes*

*tipo : caracter *

AOO6DESPRJ 'descric;ao sintetica do projeto'
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(CONTINUA<;AO)

*tamanho: 30 posit;oes*

*tipo: caracter '"

AOO6NUMDIA *Numero dias do projeto*

"tamanho: 3 posi90es"

*tipo: inteiro *

"'intervale 0 - 999*

AOO6PRIPRJ "prioridade do projeto em relac;:ao aos

Qutros projetos, quanta menor a

prioridade mais n;pida sera a sua

entrega*

*tamanho: 3 posic;:oes*

*tipo: inteiro *

'intervalo 0 - 999'

AOO6DATINI 'data inicio do projeto, essa data sera

preenchida pelo processo de

planejamento'

"tipo: data"

AOO6DATFIM "data fim do projeto, essa data sera

preenchida pelo processo de

planejamento*

"tipo: data'

AOO6DATSLC "data solicita9ao do projeto pelo cliente"

"tipo: data'
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(CONTINUA<;;AO)

AOO6STAPRJ ·status do projeto*

*tamanho: 1 posic;;oes

*tipo: caracter*

[J;Planejado I F;Firmado]

AOO6CODMOD *c6digo do m6dulo·

*tamanho: 2 posi«oes*

*tipo: caracter *

AOO6DATETR 'data de entrega'

'tipo: data'
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QUADRO 9 - DICIONARIO DE DADOS REFERENTE AO PROJETOITAREFAS

FPOO6B *tarefas existentes no projeto*

BOO6CODPRJ 'c6digo do projeto' @

"'tamanho: 7 posi9oes*

*tipo . caracter *

BOO6CODTRF 'c6digo da tarefa' @

*tamanho: 3 posic;:oes*

*tipo: caracter *

BOO6NUMDIA *Numero dias do projeto*

'tamanho: 3 posi,oes'

*tipo: inteiro 1<

'intervalo 0 - 999'

BOO6CODRCS *c6digo do recurso·

*tamanho: 3 posic;:oes*

*tipo: caracter *
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QUADRO 10 - DICIONARIO DE DADOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO

FP007U "planejamento dos projetos*

U007CODPRJ ·c6digo do projeto· @

*tamanho: 7 posi90es*

*tipo : caracter •.

U007CODTRF ·c6digo da tare!a· @

*tamanho: 3 posi90es*

*tipo: caracter '"

U007NUMDIA *Numero dias do projeto*

*tamanho: 3 posi90es*

jrtipo: inteira '"

·intervalo 0 - 999·

U007DATINI "'data inicio do projeto*

·tipo: data·

U007DATFIM "'data inicio do projeto*

·tipo: data·

U007CODRCS *c6digo do recurso*

*tamanho: 3 posi90es*

*tipo: caracter '"

U007STAPLA ·status do projeto·

*tamanho: 1 posic;:oes

*tipo: caracter*

[J=Planejado I F=Firmado)
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7.5 DIAGRAMA~AO DE NAVEGA~AO DAS TELAS

o objetivo da diagrama9ao de navega9ao das telas e ilustrar todas as

OP90es disponiveis no processo de planejamento de projetos.

o diagrama representado na figura 15 mostra as atividades existentes no

sistema. 0 menu principal fornece todas as OP90es disponiveis do prot6tipo. Nele

constam as seguintes itens: registrar modulos, registrar tarefas, registrar recursos,

gerar calendiuio para as recursos, sequenciamento. registrar projetos, gerar

planejamentos, consultar planejamentos e manter calendario dos recursos.

A seqLu§ncia dos acontecimentos ocorre da seguinte maneira: 0 primeiro

passo e 0 registro dos modulos que serao utilizados no planejamento; no processo

de registrar tarefas devem ser informados todos os tipos de atividades existentes

nos projetos (casa exista, a tarefa predecessora tambem deve ser informada); a

pr6xima etapa consiste em registrar as recurSDS disponiveis para 0 planejamento.

Nesta etapa tambem e possivel informar quais os m6dulos e tarefas que 0 recurso

esta apta a desenvolver; no processo de gerar calendario para os recursos e
possivel gerar 0 calendario para programa9030 dos dias em que serao executadas as

atividades do processo; na oP9ao de sequenciamento e realizado 0 relacionamento

entre as modulosl tarefas e qual a prioridade do recurso para a execuc;:ao da

mesma; a proxima etapa e a registro dos projetos e suas atividades que serao

programados pelo processo de planejamento; na etapa da gera9ilo de

planejamentos e realizada a programa,ao de todos os projetos que estao com

status igual a J (projetos que estao em planejamento); seguindo a sequencia das

atividades faz-se nesta etapa a consulta do planejamento efetuado na etapa

anterior; na ultima etapa e possivel fazer a consulta das atividades que estao
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programadas para 0 recurso. Neste processo tambem e passivel alterar 0 calendario

de dias uteis para naD uteis. Para maiores detalhes dos processos pode-s8

consultar 0 manual do usuario disponivel no Apendice 11.

FIGURA15 - DIAGRAMA DE NAVEGA9AO DAS TELAS

EJ

7.6 IMPLEMENTA9AO DO PLANEJAMENTO

o processo de sequenciamento das tarefas utiliza quatro formas diferentes

de sequenciamento sendo:

Metodo de sequenciamento: para frente e para tras;

Criterio de sequenciamento: prioridade e data de entrega.

No metodo de sequenciamento para frente e carregada a primeira tarefa,

seguida pela posterior ate que todas as tarefas sejam seqOenciadas. Ja no metodo

de sequencia menta para tras e feito 0 inverso, ou seja, carrega-se primeiro a ultima

tarefa considerando a data da entrega, seguida pela anterior e assim

sucessivamente.

No criterio de sequenciamento a ordem deste sequenciamento e definida

pela prioridade ou data de entrega.
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o processo de planejamento ira programar todos as projetos que ainda nao

fcram alocados, ou seja, que nao fcram planejados. A ordem dos projetos e de

suas tarefas serao definidos conforme 0 metoda e criteria informados na tela de

parametres do processo de planejamento.O processo ira verifiear quais recursos

podem executar a atividade que esta sendo programada, caSa exista mais de urn

recurso apta para a tarefa 0 mesma ira verificar qual a recurso que poderc~ 5er

entregue antes. Este procedimento sera repetido para todas as tarefas de todos os

projetos que nao fcram planejados.

o apendice I contem parte do codigo fonte do processo de planejamento. A

importancia deste segmento e demonstrar como foi realizado 0 desenvolvimento e

implementayao do prototipo.

7.7 VALlDA<;:AODO PROT6TIPO

o prototipo de planejamento foi apresentado ao analista senior Osvanir

Duffeck que realizou testes de caixa preta 0 qual valida somente os resultados

obtidos pelo processamento dos processos (nao validando 0 codigo fonte).

Os testes foram realizados atraves de uma simulaC;:8ode urn cenario real

que possa acorrer na empresa, au seja, registro de alguns projetos e algumas

atividades para as mesmos. Neste contexto, foram registrados cinco recursos,

sendo dois analistas, dois programadores e uma pessoa para a atividade de teste.

Para 0 primeiro analista foi definido que 0 mesmo trabalharia com 0 modulo

faturamento e 0 modulo materiais exercendo as atividades de testes. 0 segundo

analista foi relacionado ao modulo materiais podendo tambem realizar a atividade

de analise. Para 0 terceiro recurso, prpgramador foi definido a execuyao das

atividades de programayao para 0 modulo faturamento. 0 quarto recurso, tambem
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programador, foi relacionado ao modulo materiais para as atividades de

programat;(8o. 0 ultimo recurso, testador, foi relacionado aDs m6dulos materiais e

faturamento para a atividade de testes. Alem disso, foram registrados tres projetos

para realizar as testes de planejamento, sendo que, dais projetos do modulo

materiais e urn do faturamento. A partir disto, foram realizadas varias simulayoes

para frente e para tn3s, no prot6tipo, modificando a prioridade dos projetos e

efetuando corretamente 0 planejamento das atividades.

o prot6tipo mostrou-se eficaz quanto II programa,ao das atividades dos

projetos e ao prazo de termino dos projetos. Outro beneficia identificado foi a

facilidade de simular novos cenarios para novos projetos.

Esses testes foram proveitosos, pois a partir dos mesmos foram definidas as

melhores formas de apresentar os resultados obtidos pelo prot6tipo.

Uma sugestao seria poder informar 0 numero de horas ao inves de dias

para a realiza,ao dos projetos.

7.8 ANALISE DOS RESULTADOS

Ap6s a apresentagao da primeira versao do prot6tipo, os envolvidos

relataram que ficaram satisfeitos com os resultados, porem 0 trabalho de

diploma,ao apenas esta abrindo as portas para a utiliza,ao dos conceitos de

planejamento de projetos. Atualmente 0 planejamento e efetuado de forma manual

o que demanda um certo tempo para a realizagao do mesmo, pois ha necessidade

de verificar 0 que cada recurso esta fazendo no momento. Com a apresentagao

deste prot6tipo foi possivel avaliar com rapidez, precisao e seguran,a se a empresa

ira poder atender um novo projeto. Mais do que isso, tambem foi possivel avaliar 0

impacto de um projeto urgente e determinar quais providencias sen30 necessarias
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para viabilizar 0 atendimento no prazo exigido.
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8 CONCLUSOES

Este trabalho teve como prop6sito desenvolver 0 prot6tipo de urn software

que contemplasse 0 planejamento de recursos humanos da empresa

desenvolvedora de software SHN/QLA, envolvendo a estimativa de prazos, custo do

projeto e 0 desdobramento nas diversas etapas. Considerando que a empresa

objeto deste estudo esta em fase de expansao, fezMsenecessaria criar mecanismos

para otimizar a aloca93o de pessoas na distribuiy30 de tarefas, para 0

desenvolvimento e conclusao do projeto.

Nesse contexto, as areas do gerenciamento de projetos abordadas neste

trabalho, gerenciamento de tempo e de recursos humanos, possibilitou que tivesse

urn contrale maior das aloc890es dos recursos humanos distribuidos em suas

tarefas, alem de disponibilizar um controle global de prazos para realiza9ao dos

projetos, desde 0 inicio ate 0 fim.

Alem do desenvolvimento do prot6tipo proposto nos objetivos gerais, 0

presente estudo proporcionou, ainda, a compreensao de termos importantes

utilizados ao longo do desenvolvimento do respectivo trabalho.

Um item importante foi a com preen sao do que sao projetos e gerenciamento

de projetos, atraves de literaturas especificas, alem dos beneficios da utiliza9ao

destes.

A partir do conhecimento destes conceitos foi possivel realizar 0

desenvolvimento do prot6tipo, norteando todo 0 desenvolvimento do projeto, onde

procurou atender as necessidades da empresa.

Em sintese, para sua conclusao foi necessaria buscar nos pilares da

educa9ao 0 apoio e conhecimento recebido para 0 desenvolvimento final deste.
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8.1 OBJETIVOS ALCAN!;ADOS

Como objetivo mais importante deve-se destacar a elaborac;ao do prot6tipo

e de toda a documentaC;2Ionecessaria para sua implementaty2lo. 0 prot6tipo atendeu

a necessidade geral da empresa e a manual esclareceu as pontcs necessarios a
sua execuc,;:ao.

De acordo com as testes efetuados, foi passive I identificar varios beneficios

do prot6tipo inicial como avaliar com rapidez, precisao e seguranc;a se a empresa

poden; atender uma nova demanda.

o desenvolvimento do trabalho agregou muitos conhecimentos extras

devido as grandes dificuldades encontradas, tambem foi passive I aplicar conceitos

adquiridos em sala de aula.

A proposta pelo desenvolvimento do prototipo proporcionou a busca pelo

conhecimento, como 0 gerenciamento de projetos, principalmente para as duas

areas base para 0 desenvolvimento do prototipo.

8.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS

Uma dificuldade encontrada para 0 desenvolvimento do prototipo e de todo 0

trabalho como um todo foi 0 curto prazo de tempo para a elabora9ao e conciusao do

mesmo. Com rela9ao ao conteudo do trabalho a dificuldade maior foi a elabora9ao

do planejamento de um portfolio de projetos e suas atividades como, par exemplo, a

verificac,;:2Io dos projetos nao planejados, as atividades existentes no projeto, de

acordo com cada atividade verificar quais os recursos necessarios para desenvolve-

10, a disponibilidade de cad a recurso e a verifica9ao de qual recurso podera entregar

em uma data antecipada.
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B.3 TRABALHOS FUTUROS

Uma das melhorias serla apresentar 0 planejamento em forma de

graticos para uma melhor visualiza9c3.0 dos resultados.

Quanto a estatistica, uma melharia serla a geragao de dados

estatisticos para a avaliagao do desempenho dos recursos;

Outra mel haria seria: possibilitar informar 0 numero de haras de urn

projeto ao inves do numero de dias.
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APENDICE I

PARTE DO CODIGO FONTE DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE
PROJETOS

"Rolina: SOOALOREC Aloca recurso para larela

2,00 verifica quem pode executar a tarefa do modulo

3,00 N DIA 0

4,00 N CODRCS 0

5,00 N NUMSEQ

6,00 N VARRCS 0

7,00 N RCSINI 0

8,00 N RCSFIM 0

9,00 K EXECSQL SELECT B006CODRCS INTO :VARRCS

10,00 + FROM LP006B 1

11,00 + WHERE B006CODPRJ=:CODPRJ AND

B006CODTRF=:CODTRF

13,00 ; ••• caso 0 planejador jil lenha delinido um recurso para a

larela

14,00 K IF VARRCS=O

15,00 N I RCSINI 0

16,00 N I RCSFIM 999

17,00 K ELSE

18,00 N I RCSINI VARRCS

19,00 N I RCSFIM VARRCS

20,00 K END
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22,00 K EXECSQL DECLARE A2 CURSOR FOR

23,00 +

24,00 +

25,00 +

SELECT U005CODRCS, U005NUMSEQ

FROM LP005U 1

WHERE U005CODMOD=:CODMOD AND

U005CODTRF=:CODTRF AND

26,00 + U005CODRCS BETWEEN :RCSINI AND :RCSFIM

27,00 K EXECSQL OPEN A2

28,00 K EXECSQL FETCH A2 INTO :CODRCS, :NUMSEQ

30,00 K DOW 'SQLSTS=O 'AND FLGSAI=O

32,00 N I DATREF DATAUX

33,00 K IIF METSEQ=O

34,00 para frente

35,00 N II DATINI 99999999

36,00 N II DATFIM

37,00 K I ELSE

38,00 para tras

39,00 N II DATFIM 0

40,00 N II DATINI

41,00 K lEND

43,00 N I DIA NUMDIA

44,00 N ICONT 0

45,00 K I DOW CONT < DIA 'AND FLGSAI=O

47,00 verifica calendario

48,00 K II IF METSEQ=O

49,00 para frente
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50,00 N III DATREF %CTD(%NOD(DATREF) + 1)

51,00 K II ELSE

52,00 para tras

53,00 N III DATREF %CTD(%NOD(DATREF) - 1)

54,00 K II END

56,00 A II DIAUTL

57,00 A II DIADIS

58,00 K II EXECSQL SELECT U004DIAUTL, U004DIADIS INTO

:DIAUTL, :DIADIS

59,00 + II

60,00 + I I

FROM LP004U1

WHERE U004CODRCS=:CODRCS AND

U004DATREF=DATREF

62,00 dia utiI e recurso esta disponivel

63,00 K II IF DIAUTL='U' 'AND DIADIS='S'

65,00 K III IF METSEQ=O

66,00 para frente

67,00 K IIIIIF DATREF < DATINI

68,00 N IIIII DATINI DATREF

69,00 K IIII END

70,00 N IIII DATFIM DATREF

71,00 K III ELSE

72,00 para tras

73,00 K IIIIIF DATREF> DATFIM

74,00 N IIIII DATFIM DATREF

75,00 K IIII END
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76,00 N 1111 DATINI DATREF

77,00 K III END

79,00 N IIICONT CONT+ 1

80,00 K II END ; if diautl

82,00 K II IF DIAUTL=' ,

83,00 N III DATDMC %DMC(DATREF)

84,00 N III FLGSAI

85,00 A III A001 NOMRCS "

86,00 K III GETREC D.MP001A1 ,F.LP001A 1:EQ,CODRCS

87,00 K III EXSUBR SOOFIMPAG

88,00 K III PRINT REL 1,DE1

89,00 K II END

91,00 K lEND ; dow

93,00 K I EXECSQL INSERT INTO

94,00 + PEVFOO07A

95,00 + VALUES (:CODRCS, :NUMSEQ, :DATINI, :DATFIM)

98,00 K I EXECSQL FETCH A2 INTO :CODRCS, :NUMSEQ

99,00 K END

101,00 K EXECSQL CLOSE A2

103,00 K IF DATINI<>99999999 'AND DIA<>O ; = 9999 Nao

eonseguiu seq. a tarefa e dia<> (nao exite ree pi mod)

104,00 verifica qual 0 recurso pode terminar antes a tarefa

105,00 K I EXECSQL DECLARE A3 CURSOR FOR

106,00 + I SELECT FACODRCS, FADATINI, FADATFIM,

FAPRIORI
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108,00 +
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FROM PEVF0007A

ORDER BY FADATFIM, FAPRIORI

109,00 K I EXECSQL OPEN A3

110,00 K I EXECSQL FETCH A3 INTO :CODRCS, :DATINI, :DATFIM,

:NUMSEQ

112,00 N I U007CODPRJ CODPRJ

113,00 N I U007CODTRF CODTRF

114,00 N I UOO7NUMDIA NUMDIA

115,00 N I U007DATINI DATINI

116,00 N I UOO7DATFIM DATFIM

117,00 N I U007CODRCS CODRCS

118,00 A I U007STAPLA STAPLA

119,00 K I WRITE D.MP007U1,F.LP007U1

121,00 K I EXECSQL UPDATE

122,00 +

123,00 +

124,00 +

125,00 +

126,00 +

127,00 +

U004DIADIS='S' AND

128,00 + I

AND

129,00 +

131,00 K IIF

LP004U1

SET U004DIADIS='N',

U004CODPRJ=:CODPRJ,

U004CODTRF=:CODTRF,

U004STAPLA=:STAPLA

WHERE U004CODRCS=:CODRCS AND

U004DATREF BETWEEN :DATINI ANDDATFIM

U004DIAUTL='U'

STAPLA='F'
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132,00 K II EXECSQL UPDATE

133,00 + II

134,00 + II

135,00 + I I

B006CODTRF=:CODTRF

136,00 K I END

138,00 K I EXECSQL CLOSE A3

LP006B1

SET B006CODRCS=:CODRCS

WHERE B006CODPRJ=:CODPRJ AND

139,00 KENO

141,00 K EXECSQL DELETE FROM PEVF0007A

143,00 K IF DIA=O

144,00 N I FLGSAI

145,00 A I U002DESMOD "

146,00 K I GETREC D.MP002U1,F.LP002U1:EQ,CODMOD

147,00 A I U003DESTRF "

148,00 K I GETREC D.MP003U1 ,F.LP003U1 :EQ,CODTRF

149,00 K I EXSUBR SOOFIMPAG

150,00 K I PRINT REL 1,DE2

151,00 K END"

"Rotina: SOOALOREC Aloca recurso para tarela

2,00 verifica quem pode executar a tarela do m6dulo

3,00 NOlA 0

4,00 N CODRCS 0

5,00 N NUMSEQ

6,00 N VARRCS

7,00 N RCSINI 0
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8,00 N RCSFIM

9,00 K EXECSQL SELECT B006CODRCS INTO VARRCS

10,00 +

11,00 +

B006CODTRF=:CODTRF

13,00 ; """

tare!a

14,00 K IF

FROM LP006B1

WHERE B006CODPRJ=:CODPRJ AND

casa 0 planejador ja tenha definido urn recurso para a

VARRCS=O

15,00 N I RCSINI

16,00 N I RCSFIM 999

17,00 K ELSE

18,00 N I RCSINI VARRCS

19,00 N I RCSFIM VARRCS

20,00 K END

22,00 K EXECSQL DECLARE A2 CURSOR FOR

23,00 +

24,00 +

25,00 +

U005CODTRF=CODTRF AND

26,00 +

27,00 K EXECSQL

28,00 K EXECSQL

30,00 K DOW

32,00 N I DATREF

33,00 K IIF

SELECT U005CODRCS, U005NUMSEQ

FROM LP005U1

WHERE U005CODMOD=:CODMOD AND

U005CODRCS BETWEEN :RCSINI AND :RCSFIM

OPEN A2

FETCH A2 INTO :CODRCS, :NUMSEQ

"SQLSTS=O "AND FLGSAI=O

DATAUX

METSEQ=O
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34,00 para frente

35,00 N II DATINI 99999999

36,00 N II DATFIM

37,00 K I ELSE

38,00 para tras

39,00 N II DATFIM

40,00 N II DATINI

41,00 K lEND

43,00 N I DIA NUMDIA

44,00 N ICONT 0

45,00 K I DOW CONT < DIA 'AND FLGSAI=O

47,00 verifica calendario

48,00 K II IF METSEQ=O

49,00 para frente

50,00 N III DATREF %CTD(%NOD(DATREF) + 1)

51,00 K II ELSE

52,00 para tras

53,00 N III DATREF %CTD(%NOD(DATREF) - 1)

54,00 K II END

56,00 A II DIAUTL

57,00 A II DIADIS

58,00 K II EXECSQL SELECT U004DIAUTL, U004DIADIS INTO

:DIAUTL, :DIADIS

59,00 + II

60,00 + I I

FROM LP004U 1

WHERE U004CODRCS=:CODRCS AND



U004DATREF=:DATREF

62,00

63,00 K II IF

65,00 K IIIIF

dia uti I e recurso esta disponivel

DIAUTL='U' 'AND DIADIS='S'

METSEO=O

66,00 para frente

67,00 K IIIIIF DATREF < DATINI

68,00 N IIIII DATINI DATREF

69,00 K IIII END

70,00 N IIII DATFIM DATREF

71,00 K III ELSE

72,00 para tras

73,00 K IIIIIF DATREF> DATFIM

74,00 N IIIII DATFIM DATREF

75,00 K IIII END

76,00 N IIII DATINI DATREF

77,00 K III END

79,00 N III CONT CONT + 1

80,00 K II END ; if diautl

82,00 K II IF DIAUTL=' ,

83,00 N III DATDMC %DMC(DATREF)

84,00 N III FLGSAI

85,00 A III A001NOMRCS "

86,00 Kill GETREC

87,00 Kill EXSUBR

88,00 K III PRINT

D.MP001A 1,F.LP001A 1,'EO,CODRCS

SOOFIMPAG

REL 1,DE1

66
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89,00 K II END

91,00 K IEND ; dow

93,00 K I EXEC SOL INSERT INTO

94,00 +

95,00 +

PEVF0007A

VALUES (:CODRCS, :NUMSEO, :DATINI, :DATFIM)

98,00 K I EXECSOL FETCH A2 INTO :CODRCS, :NUMSEO

99,00 K END

101,00 K EXECSOL CLOSE A2

103,00 K IF DATINI<>99999999 -AND DIA<>O ; = 9999 Nao

conseguiu seq. a tarefa e dia<> (nao exite ree pI mod)

104,00 verifica qual 0 recurso pade terminar antes a tarefa

105,00 K I EXECSOL DECLARE A3 CURSOR FOR

106,00 + I SELECT FACODRCS, FADATINI, FADATFIM,

FAPRIORI

107,00 +

108,00 +

FROM PEVF0007A

ORDER BY FADATFIM, FAPRIORI

109,00 K I EXECSOL OPEN A3

110,00 K I EXECSOL FETCH A3 INTO :CODRCS, :DATINI, :DATFIM,

:NUMSEO

112,00 N I U007CODPRJ CODPRJ

113,00 N I U007CODTRF CODTRF

114,00 N I U007NUMDIA NUMDIA

115,00 N I U007DATINI DATINI

116,00 N I U007DATFIM DATFIM

117,00 N I U007CODRCS CODRCS
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118,00 A I U007STAPLA STAPLA

119,00 K IWRITE D.MP007U1,F.LP007U1

121,00 K I EXECSOL UPDATE

122,00 +

123,00 +

124,00 +

125,00 +

126,00 + I

127,00 +

U004DIADIS='S' AND

128,00 + I

AND

LP004U1

SET U004DIADIS='N',

U004CODPRJ=:CODPRJ,

U004CODTRF=:CODTRF,

U004STAPLA=:STAPLA

WHERE U004CODRCS=CODRCS AND

U004DATREF BETWEEN :DATINI AND :DATFIM

129,00 + U004DIAUTL='U'

131,00 K IIF STAPLA='F'

132,00 K II EXECSOL UPDATE

133,00 + II

134,00 + II

135,00 + I I

B006CODTRF=:CODTRF

136,00 K I END

138,00 K I EXECSOL CLOSE A3

LP006B1

SET B006CODRCS=:CODRCS

WHERE B006CODPRJ=:CODPRJ AND

139,00 K END

141,00 K EXECSOL DELETE FROM PEVF0007A

143,00 K IF DIA=O

144,00 N I FLGSAI



145,00 A I U002DESMOD "

146,00 K I GETREC D.MP002U1 ,F.LP002U1 :EQ,CODMOD

147,00 A I U003DESTRF "

148,00 K I GETREC D.MP003U1 ,F.LP003U1 :EQ,CODTRF

149,00 K I EXSUBR SOOFIMPAG

150,00 K I PRINT REL 1,DE2

151,00 K END"
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1 INTRODUCAO

o objetivo deste manual e ilustrar os comandos basicos de funcionamento do

Prot6tipo Planejamento de Projetos, a ser utilizado pela empresa desenvolvedora de

software SHN/QLA

o prot6tipo tern a finalidade de estabelecer a tempo e as recurSDS humanos

envolvidos no projeto da empresa SHN/QLA, tendo urn maior controle das

alocac;:6es dos recursos humanos distribuidos em suas tarefas, alem de

disponibilizar um controle global de prazos para realiza,ao de um projeto, desde 0

inicio ate 0 fim. Outre beneficia identificado com este tipo de gerenciamento esta no

fato de antecipar as situac;:6es desfavoraveis que eventualmente possam ser

encontradas relacionadas ao prazo das atividades exercidas pelas empresas.
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2 REQUISITOS MiNIMOS

Os requisitos minimos de hardware e software necessarios para a utiliza9ao

do prot6tipo estao discriminados a seguir:

Hardware:

AS400 modelo 170

Software

Sistema operacional OS400 versao V4R4MO ou superior.
Banco de dados OB2400.
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3 INSTALACAO DO PROGRAMA

as procedimentos necessarios para instalayao do prot6tipo estao

especificados a seguir:

1. Copiar 0 save file do CD para 0 micro
2. Criar biblioteca para 0 projeto no AS400

CRTLIB PROJETO TEXT("Planejamento Projetos").
3. Criar um save file no AS400

CRTSAVF PROJETO/PROJETO.
4. FTP endereyo IP do servidor AS400
5. Conectar-se no AS400
6. PUT PROJETO PROJETO/PROJETO

o comando ftp deve ser dentro da pasta que consta 0 save file, numa
sessao MS-DOS.

7. Restaurar biblioteca
RSTLIB SAVLlB(PROJETO) DEV(·SAVF)
SAVF(PROJETO/PROJETO)
MBROPWALL)
ALWOBJDIF(·ALL)

Este comando ira restaurar todos objetos que estiverem no save file
PROJETO e jogar na biblioteca PROJETO.

8. Ap6s restaurar os objetos que estao no save file (do CD) para a biblioteca
PROJETO, basta adicionar a biblioteca na Library list (ADDIBLE PROJETO)
e digitar na linha de comando CALL PEVCOOOO.
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4. TELAS DE NAVEGA<;:iio DO PROTOTIPO

A partir da execuc;ao do prot6tipo serao apresentadas as seguintes

funcionalidades:

1. Registrar M6dulos

2. Registrar Tarelas

3. Registrar Recursos
4. Gerar Calendiuio Recurso
5. Sequenciamento

6. Registrar Projetos

7. Planejar Projetos

8. Consultar Planejamento

9. Manter Calendario Recurso

A tela principal do prot6tipo correspondente as funcionalidades apresentadas

anteriormente e apresentada na Figura 1.

FIGURA 1 - MENU PRINCIPAL DO PROTOTIPO
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Com relay2lo a seq Oemcia da entrada dos dados no prot6tipo, vale ressaltar

que se deve respeitar a ordem apresentada no menu, conforme cansta na figura 1.

Alem disso, no canto superior esquerdo das telas existem algumas func;:oes

disponiveis conforme a necessidade do processo, lais como: avanc;:ar pagina, voltar

pagina, cancelar, entre Qutras. Essas opc;:6es estao disponiveis em todas as telas.

A primeira funcionalidade do prot6tipo refere-se a registrar modulo. Nesta

oPC;:2IOserao cadastradas as informac;:6es basicas do modulo tais como, c6digo e

descric;:13o. A divisao par m6dulos no planejamento e valida apenas quando existern

recursos especialistas em determinados m6dulos. Nesse processo sera passivel

incluir, alterar e excluir um modulo (digitando no campo a<;ao as op<;oes validas

1=Incluir, 2=Alterar, 4=Excluir).

A tela que faz 0 cadastramento de modulos est;. apresentada na figura 2.

FIGURA2 - REGISTRAR M6DULOS
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Seguindo-se a ordem das funcionalidades apresentadas no menu principal do

prot6tipo tern-S8 a funcionalidade, registrar tarefas. Nesta opg<30 ocorrera 0

cadastramento das tarefas que poderao ser realizadas nos projetos. Tambem sera

passivel indicar para determinada tarefa qual e a sua tarefa predecessora, ou seja,

para come,ar uma nova tarefa a sua predecessora devera estar finalizada. A tarefa

predecessora devera sempre ser menor do que a tarefa. Nesse procesSD sera

passivel incluir, alterar e excluir uma determinada tarefa (digitando no campo 89030

as op,oes validas 1=Incluir, 2=Alterar, 4=Excluir).

A figura 3 apresenta a funcionalidade registrar tarefas.

FIGURA 3 - REGISTRAR TAREFAS
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Tambem e passivel cadastrar as recursos disponiveis para 0 planejamento

de projetos. As informa,oes que podem ser cadastradas sao: c6digo do recurso,

nome, sobrenome, e-mail.fun.ao. valor do custo par hara. Os campos c6digo

recurso, nome, sobrenome, e-mail e fun9ao devem ser obrigatoriamente informados.

A figura 4 apresenta a lista de recursos humanos ja existentes no banco de

dad as. Casa deseja inserir urn novo recurso devera usar a func;ao Incluir que esta
no canto superior esquerdo da tela. Para urn recurso ja existente, devern-s8 digitar

no campo a,ao as op,oes corretas (2=alterar, 4-excluir, 5=Consultar). Na seqOencia

sera disponibilizada a tela para efetuar a transa,ao desejada, conforme mostra a
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figura 5.

FIGURA 4 - LlSTA DE RECURSOS HUMANOS
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FIGURA 5 - CADASTRO DE RECURSOS
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Na figura 4, apresenta-se a lista de recurSQS humanos jil cadastrados. Uma
das a~6es disponiveis na tela apresentada na figura 4 S8 refere a "m6dulos",

Selecionando-se esta a9ao e passive I informar quais m6dulos que 0 recurso

humane selecionado estara apta a trabalhar DU nao, digitando-se na aJ;ao desejada

1 para incluir ou 4 para excluir. Vale ressaltar que as modulos inform ados deverao

esiar previa mente cadastrados no processo registrar modulos.

A figura 6 ilustra 0 que foi mencionado anteriormente.

FIGURA 6 - LlSTA DE MODULOS POR RECURSO HUMANO
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Uma outra agao disponivel na tela apresentada na figura 4 se refere a

"tarefas". Selecionando-se esta aC;:Eloe possivel informar quais tarefas que 0 recurso

humano selecionado estara apto a trabalhar ou nao, digitando-se na agao desejada

1 para inciuir au 4 para exciuir. Vale ressaltar que as tarefas informadas deverao

estar previamente cadastradas no processo registrar tarefas.
A figura 7 ilustra 0 que foi mencionado anteriormente.
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FIGURA 7 - L1STA DE TAREFAS POR RECURSO HUMANO
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A quarta funcionalidade do prot6tipo fefere-se a gerar calendinio/recurso.

Nesta oP9E1o serao informados quais as dias lIteis da semana para 0 perfodo
informado na tela, conforme apresenta a figura 8.

FIGURA 8 - GERAR CALENDARIO/RECURSO
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Na seqOencia ocorrera 0 relacionamento dos m6dulos e tarefas que as

recursos estao aptos a trabalhar. T ambern sera passivel informar a prioridade do

recurso para 0 modulo/tarefa. Essa prioridade sera usada como criteria de

desempate, case rnais de urn recurso possam entregar uma determinada tarefa no

mesmo periodo (prioridade de menor valor)

A figura 9 apresenta uma lisla de sequenciamento jil existente no banco de

dad as. Casa deseja inserir urn novo sequenciamento devera usaf a funC;:8oIncluir

(que da acesso a figura 10) que esta no canto esquerdo da tela ou digitar no campo

a980 desejada (2=alterar, 4=excluir, 5=consultar).

FIGURA 9 - SEQUENCIAMENTO

'i.~:

!~

i I

~1••••·;",,~>'tOP"""'O'
~/111t1r, 1n.nJ::>'l1~~,~oJ:~!:- o'J~~':'f."~."r:o~,':~~~'~~on,""l'"

.Vol •• P" ••..•



83

FIGURA 10 - DETALHE DO SEQUENCIAMENTO
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A sexta funcionalidade do prototipo refere-se a registrar os projetos que serao

planejados. T ambem sera passivel confirmar a programac;ao de apenas urn projeto

ou desprogramar um projeto ja programado. Quando um projeto estiver em

vermelho 0 mesmo indica que 0 planejamento do projeto esta atrasado (data inicio

do projeto e menor do que a data atual), para os projetos que estao com 0 status

igual a 'J' (esta sendo planejado). Quando 0 projeto estiver com 0 status F (Firme),

significa que a mesma ja esta programada e nao sera mais considerada na

programac;:ao.

Algumas informa96es sao importantes para 0 planejamento, como: dura9ao

(em dias), prioridade, data de entrega e m6dulo.

Na figura 11 apresenta-se a lista de projetos ja cadastrados. A partir dessa

listagem e possivel escolher uma a9ao, sendo elas: 2 - permite alterar dados do

projeto, 4 - permite exeluir um projeto, 5 - permite consultar planejamento, 6 -

permite consultar tarefas, 7 - permite confirmar programayao (ap6s 0 planejamento

dos projetos sera possivel confirmar/alocar apenas um projeto especifico), e 8 -

permite desprogramar (sera possivel desalocar um projeto ja programado, liberando

os recursos para atender outras demandas).
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FIGURA 11 - LlSTA DE PROJETOS
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Ap6s 0 processamento da tela apresentada na figura 11 sera necessario

informar, quais as tarefas que serao exercidas no projeto al8m de sua durac;:Elo.

Casa seja informado 0 recurso 0 processo de planejamento ira alocar a tarefa para

o mesma, casa contrario 0 processo automaticamente enquadrara 0 recurso que

conseguir terminar em urn prazo men or.

A figura 12 apresenta a lista de tarefas que serao realizadas no projeto.

FIGURA 12 - LlSTA DE TAREFAS PARA REGISTRAR NO PROJETO
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Para realizar efetivamente 0 planejamento dos projetos e suas tarefas tem-S8

as seguintes OP90esde planejamento:

• Tipo de planejamento: consiste em uma simulayc30 que pade ser seguida

da sua efetivac;:8o. Podem ser realizadas diversas simulac;:oes de

programa9iio conlorme as OP95es de metodo e criterio de

sequencia menta.

• Metoda de sequencia men to: pade ser realizado para frente onde e

programada a primeira tafefa, seguida pela posterior ate que todas as

opera95es estejam programadas; tambem pode ser realizada para tras

que e
• 0 inverso, ou seja, carrega-se primeiro a ultima operac;:ao considerando a

data de entrega, seguida pela anterior e assim sucessivamente ate que

todas as suas operac;:oessejam programadas.

• Criteria de sequenciamento: pade ser realizado atraves da prioridade do

projeto ou par data de entrega.

A figura 13 apresenta 0 planejamento de projetos.

FIGURA 13 - PLANEJAR PROJETOS
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A penultima funcionalidade do prot6tipo possibilita consultar 0 planejamento,

conforme apresenta a figura 14.

FIGURA 14 - CONSULTAR PLANEJAMENTO
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Na figura 15 sera apresentado os dias que 0 recurso ira trabalhar para
finalizar a tarefa.

FIGURA 15 - DETALHE DE TAREFA

I
A ultima funcionalidade do prot6tipo possibilita Manter/Consultar calend.rio
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do recurso. Essa funcionalidade permite que 0 recurso saiba de suas atividades

conforme a figura 17. Tambem sera passivel alterar urn dia uti I para naD util e vice-
versa canfarme a necessidade, (figura 18).

FIGURA 16 - MANTER CALENDARIO
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FIGURA 17 - ATIVIDADES DO RECURSO
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Finalmente, na ultima oP9ao, conforme figura 18, sera passivel que urn
determinado recurso con suite sua disponibilidade para as atividades. Tambem sera
passivel alterar 0 dia uti I para nao uti I e vice-versa conforme a necessidade.

FIGURA 18 - DETALHE DO CALENDARIO DO RECURSO
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