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EasyHome – Projeto Exemplo – Documentos preenchidos 

DMMR - Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos 
Requisitos 

Projeto: EasyHome - Reforma Sustentável de uma Casa 

I
D 

ID  
Associa

da 

Descrição 
do Requisito 

Objetivo 
/ 

Estratég
ia de 

Negócio 

Priorida
de 

Versão 
do 

Requisi
to 

Fase 
do 

Projet
o 

Entrega 
associa

da 
EAP 

Tipo 
Requisit

o  

Comple-
xidade 

Solicit
ante 

1   

A gestão do 
projeto 

deverá seguir 
as boas 
práticas 

preconizadas 
pelo PMI 

1   1_00 Todas Todas Projeto Alta Pedro 

2   

Tanto a 
execução 
como o 

resultado da 
reforma 
deverão 
atender 

diretrizes de 
sustentabilid

ade 

2  1_00 Todas Todas Produto Máxima  

3   

A família 
Souza tem 
urgência 
para a 

conclusão da 
reforma 

1  1_00 Todas Todas 
Parte 

Interessa
da 

Média  

4   

Deverá ser 
contratado 

um arquiteto 
para 

desenvolver 
o projeto 

arquitetônico, 
sendo que 
este será 

responsável 
por adequar 
o projeto de 
acordo com 
os requisitos 
levantados 

junto à 
família Souza 

1  1_00   
Parte 

Interessa
da 

Alta  

5   

O Arquiteto 
será 

responsável 
por coletar os 

2  1_00   Produto Alta  
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requisitos 
que estão 

relacionados 
à execução 
de projetos 
para casas 

sustentáveis 

6   

A família 
deverá 

permanecer 
morando na 
casa durante 
a execução 

de reforma, e 
assim sendo 
a equipe de 

gerenciament
o do projeto 

deverá 
propiciar 

condições de 
habitação 

neste 
período para 

todos os 
integrantes 

1  1_00   
Parte 

Interessa
da 

Alta  

7   

Deverá ser 
construída 

uma piscina 
1  1_00   Produto Média  

8   

Deverá ser 
construída 

uma 
churrasqueir

a 

1  1_00   Produto Baixa  

9   

Deverá ser 
construída 

uma varanda 
na parte 
frontal da 

casa 

1  1_00   Produto Média  

1
0   

A casa 
deverá ter 
jardins e 

plantas em 
todos os 
cômodos 

onde isso for 
possível e 
saudável 

1  1_00   Produto Média  

1
1   

As obras 
deverão ser 
executadas 
somente em 

dias de 
semana e 
durante o 

horário 
comercial 

1  1_00   Projeto Alta  

http://www.easybok.com.br/
http://www.easybok.com.br/
http://www.easybok.com.br/
http://www.easybok.com.br/


Material protegido pela Lei do Direito Autoral (nº 9.610/98) - Permitido reproduzir ou repassar para terceiros desde que a fonte seja citada.   

Faça o download de outros exemplos em http://www.easybok.com.br/. Consulte o Guia PMBOK® para projetos mais complexos. 

 

Material protegido pela Lei do Direito Autoral (nº 9.610/98) - Permitido reproduzir ou repassar para terceiros desde que a fonte seja citada.   

Faça o download de outros exemplos em http://www.easybok.com.br/. Consulte o Guia PMBOK® para projetos mais complexos. 

 

 

1
2   

A planta 
deverá ser 

reformulada 
com o 

objetivo de 
incluir uma 

sala 
exclusiva 
para TV 

1  1_00   Produto Média  

1
3   

A planta 
deverá ser 

reformulada 
com o 

objetivo de 
incluir um 

quarto para 
uma 

empregada 
doméstica 

1  1_00   Produto Média  

1
4   

Deverá ser 
construída 
uma lareira 
na sala de 

estar 

1  1_00   Produto Média  

1
5   

Deverá ser 
construída 
uma lareira 
na suíte do 

casal 

1  1_00   Produto Média  

1
6   

Os dois 
quartos que 

compartilham 
um dos 

banheiros 
deverão ser 

transformado
s para duas 

suítes 

1  1_00   Produto Média  

1
7   

Deverá ser 
construído 
um lavabo 

social 

1  1_00   Produto Média  

1
8   

No quintal 
deverá ser 
construído 

um 
orquidário 

1  1_00   Produto Média Olga 

1
9   

A casa não 
deverá ter 
degraus 
entre os 

cômodos, e 
caso seja 

necessário, 
deverão ser 
construídas 
rampas, de 

forma a 
permitir o 

1  1_00   Produto Alta  
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deslocament
o de pessoas 

com 
necessidade
s especiais 

2
0   

Todas as 
suítes 

deverão ter 
portas duplas 
no lugar de 
janelas, de 

forma a 
permitir a 
saída dos 
familiares 

diretamente 
de seus 

respectivos 
quartos para 
o quintal da 

casa 

1  1_00   Produto Média  

2
1   

A casa 
deverá ter 

infraestrutura 
totalmente 
embutida 

para a rede 
elétrica 

1  1_00   Produto Alta  

2
2   

A casa 
deverá ter 

infraestrutura 
totalmente 
embutida 

para a rede 
lógica de 

computadore
s 

1  1_00   Produto Alta  

2
3   

O 
aquecimento 
da água não 

deverá 
utilizar 
energia 
elétrica; 
somente 

solar 

1  1_00   Produto Média  

2
4   

Deverá ser 
construído 

um canil para 
dois cães 

1  1_00   Produto Média  

2
5   

A sala 
deverá ter 
um aquário 
construído 

com 
alvenaria, em 

local a ser 

1  1_00   Produto Média Pedro 
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definido pelo 
Sr. Pedro 

2
6   

Na suíte das 
meninas 

deverá ser 
instalada 

uma janela 
em frente ao 
local onde 

ficará a 
penteadeira 

1  1_00   Produto Baixa Isabella 

2
7   

A suíte do 
Alexandre 
deverá ser 

isolada 
acusticament

e, pois ele 
estuda 

guitarra, 
baixo e 
bateria 

1  1_00   Produto Média  

2
8   

Todos os 
banheiros 
das suítes 
deverão ter 
banheiras 

com 
hidromassag

em 

1  1_00   Produto Alta  

2
9   

A divisão 
entre o 

quarto e o 
banheiro do 
casal deverá 
ser de vidro 
temperado 

1  1_00   Produto Média  

3
0   

A sala de TV 
deverá ter 
instalação 
para um 
Home 

Theater 

1  1_00   Produto Média  

3
1   

A cozinha 
deverá ter 
instalação 

para 
máquina 

lava-louça 

1  1_00   Produto Média Olga 

3
2   

Ao lado da 
churrasqueir
a deverá ser 
construído 
um forno a 

lenha 

1  1_00   Produto Média  

3
3   

O projeto 
deverá 

cumprir com 
1  1_00   Projeto Alta  
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o limite 
máximo 

previsto no 
orçamento, 
tendo uma 

tolerância de 
10% para 

mais 

3
4   

O Projeto 
deverá 

atender às 
normas e leis 

vigentes, 
tanto durante 

sua 
execução 
quanto ao 
resultado 

1  1_00   Legal Alta  
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Instruções detalhadas você encontra no livro EasyBOK: 
(Clique sobre a imagem do livro para acessar a página detalhada) 

 

           

 

 
 

          

 
 

         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 A EasyBOK não se responsabiliza pelos resultados de seus projetos com o uso destes exemplos. 

 É muito importante que você analise as necessidades de cada projeto que irá participar ou 

 conduzir, e adapte as propostas de gestão de acordo com o cenário que se apresenta.   

 Não confie em ferramentas como a solução definitiva. É preciso ter conhecimento, habilidades,  

 e atitude para atingir resultados consistentes.      
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