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SOBRE A 
SIMPLIFIQUEGP
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Fundada em 2003 
com foco em TIC 

(Sistemas e infra de 
TIC)

2007 implantou o 
primeiro EGP num 
programa do BID

2007 implantou o EGP 
da Globo Nordeste

2007 – 2013 
implantou o MS EPM 

2010 em diversos 
clientes

2011 criou o primeiro 
aplicativo na apple
store para iPad que 

permitia alimentar o 
MS EPM 2010

2011 – 2014 
desenvolveu diversas 
ferramentas de apoio 

ao EGP

2013 – 2014 
desenvolveu diversas 

ferramentas para 
Tablets (iOS e 

Android)

2014 implantou o EGP 
na Globo Minas, na 
PCR, e remodelou o 
EGP do Estado de 

Pernambuco

2014 lançou o SGP+ e 
SGP+ Obras

2015 desenvolveu o 
SGP+ Telecom

Simplifique Gerenciamento de Projetos, ou simplesmente
SimplifiqueGP, é uma empresa que tem como objetivo-fim
entregar valor e benefícios aos stakeholders.

Timeline:



SGP+ 

Gerenciamento 

de  Projetos



Objetivo 

SGP+
O que é o SGP+? 
O SGP+ é uma plataforma que reúne a gestão dos múltiplos 
aspectos de um projeto em um único ambiente integrado, 
consolidando e comparando com o portfólio.

Com o SGP+, o gestor pode registrar num único ambiente 
problemas, riscos, memórias de reunião e seus encaminhamentos, 
pendências, mudanças, itens de ação necessários ao projeto 
(muitas vezes não vinculados a EAP), atualizar e acompanhar o 
andamento dessas questões de maneira integrada, rápida e fácil. 

Os dados registrados são compilados em uma plataforma web 
com dashboards adequados aos diversos grupos de Stakeholders 
de um projeto, que apresentam dados financeiros (valores 
planejados vs. medidos), índices de desempenho, dados do 
andamento (físico), registro fotográfico, gráficos e relatórios.

O SGP+ pode ser utilizando como um plugin no MS Project ou um 
aplicativo desktop integrado ou não com o MS Project/MS EPM 
2010/2013.
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Pensando no usuário e nas diversas caraterísticas de um Projeto, o
SGP+ foi desenvolvido para ser utilizando tanto on-line como off-
line permitindo maior usabilidade e mobilidade.

Arquitetura & Integração

SGP+
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Permite trabalhar de forma integrada, de forma online ou off-line,
com o software da Microsoft que é líder de mercado.

Plugin do MS Project
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Exportação de
dados das
medições para
o Excel/MS
Project e MS
Project/Excel

Formulários disponíveis para preenchimento no modo online e
offline (Ata, Ata geral, Pauta, Riscos, Anomalia, Lições
Aprendidas, Solicitação de Mudança, Plano de Projeto,
Informações Financeiras e Pontos Relevantes..) De acordo
com a necessidade de cada cliente.

Sincronização
de dados

SGP+



Permite trabalhar de forma integrada, de forma online ou off-line,
com o software da Microsoft que é líder de mercado.

Plugin do MS Project
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Exportação de
dados das
medições para
o Excel/MS
Project e MS
Project/Excel

Formulários disponíveis para preenchimento no modo online e
offline (Ata, Ata geral, Pauta, Riscos, Anomalia, Lições
Aprendidas, Solicitação de Mudança, Plano de Projeto,
Informações Financeiras e Pontos Relevantes..) De acordo
com a necessidade de cada cliente.

Sincronização
de dados

SGP+



Trabalha de forma online ou off-line com ou sem o MS EPM
2010/2013

Desktop
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SGP+
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SGP+

Integração das diversas interfaces do projeto

Solução desenvolvida de acordo com as necessidades de 

cada cliente

Ferramenta de fácil utilização

Adequação a processos e políticas existentes

Maior controle dos eventos no projeto

Controle de encaminhamentos de reuniões

Benefícios

Registro de problemas e riscos do projeto diretamente no 

software de gestão

Elaboração de memórias de reunião e seus encaminhamentos

Registro e Controle das mudanças

Acompanhamento financeiro

Gestão dos Stakeholders

Integração



Módulo Gerenciamento de Projetos
Em cada fase do Ciclo de Vida do Projeto, a SimplifiqueGP desenvolveu formulários para controle e
monitoramento das ações dos Projetos.

SGP+



Na fase de iniciação, são identificadas a necessidade e viabilidade de implementação do projeto na organização.
Nessa fase são elaborados a Modelagem do Projeto e o Termo de Abertura do Projeto.

Módulo Gerenciamento de Projetos - Iniciação

SGP+



Painel de Modelagem
O painel de modelagem é a fase inicial do projeto aonde a equipe do projeto irá colocar as informações
principais do projeto de forma Visual, Agrupada de forma Simples e com uma Sequência lógica das ações para
aplicação do Projeto.
O painel de modelagem é o input para inserir as informações no Sistema SGP+.

Módulo Gerenciamento de Projetos - Iniciação

SGP+



Na fase de Planejamento é realizado o Estudo e análise do Detalhamento do Projeto, dos
recursos envolvidos e dos prazos do projeto. No planejamento são realizadas os seguintes
processos com auxílio do SGP+:

 Desenvolvimento da Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
 Elaboração do Cronograma
 Definição da Matriz de Comunicação
 Planejamento a resposta de Riscos

Módulo Gerenciamento de Projetos - Planejamento

SGP+



Definição dos produtos, serviços e resultados que o compõem, e desenvolver o
dicionário da EAP.

Planejamento – Definição da EAP

SGP+



Definição do sequenciamento dos pacotes de trabalho da EAP, suas durações,
recursos necessários e restrições para a execução, visando criar o modelo do
cronograma do projeto.

SGP+ Planejamento – Cronograma do Projeto



É feito o registro de toda a equipe do projeto, os stakeholders e a
responsabilidade de cada um (RACI).
O plano de comunicação identifica e documenta a abordagem de comunicação
mais eficaz e eficiente com as partes interessadas.

SGP+ Planejamento – Comunicação do Projeto



Nesse formulário os riscos são identificados, classificados e definidas os possíveis
impactos negativos no projeto e os tratamentos para que os riscos não
comprometam os objetivos do projeto.

SGP+ Planejamento – Tratamento de Riscos



Na fase de Execução são realizados os planos do projeto, coordenação de pessoas,
Relatórios de acompanhamentos e outros recursos para executar o plano.

Na execução são realizados os seguintes processos com apoio do SGP+:

 Pauta da Reunião
 Ata da Reunião
 Reunião de Acompanhamento
 Registro de Itens de Ações
 Pontos relevantes do Projeto

Módulo Gerenciamento de Projetos - Execução

SGP+



Formulário é utilizado para convocar os participantes para as reuniões do projeto.
O objetivo da reunião e os tópicos a serem abordados serão definidos na pauta,
bem como os documentos que serão necessários para a reunião.

SGP+ Execução – Pauta de Reunião



Utilizado para registrar os pontos discutidos na reunião de acompanhamento e
gerar os encaminhamentos. A memória de reunião possui a funcionalidade de
analisar itens de ação cadastrados no sistema - possibilitando a atualização da data
limite, responsável e status.
O SGP+ dispara um e-mail para os participantes com a pauta em anexo.

SGP+ Execução – Memória de Reunião
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O itens de ação são encaminhamento ou ações deliberadas durante a execução do
projeto que precisam ser acompanhadas.
Todas as ações registradas durante a execução do projeto no SGP+, oriunda de
memórias de reunião, riscos, problemas e outros são controladas através de uma
visualização tipo calendário, onde o gestor pode controlar as ações de sua equipe.

SGP+ Execução – Itens de Ação



O formulário permite inserir informações relevantes do projeto que ficarão
visíveis no relatório Status Report e no dashboard de “Projetos”.

SGP+ Execução – Pontos Relevantes



Na fase de Monitoramento e Controle são realizadas medições e acompanhamento do
progresso do projeto.

São realizados os seguintes processos com apoio do SGP+:

 Elaboração dos Relatórios de Status do Projeto
 Tratamento de Problemas
 Acompanhamento de Tramitação de Licença e autorização diversas
 Emissão de Relatórios
 Dashboards
 Painel de Integração (Visualizadores Web de todos os artefatos do projeto - Pauta,

Ata, Itens de Ação, Indicadores de Desempenho).

Módulo Gerenciamento de Projetos – Monitoramento & Controle

SGP+



Formulário utilizado para registro dos problemas diagnosticado.
Nesse formulário os problemas são tratados, classificados e definidas ações que
poderão resolver ou mitigar o impacto do problema.

SGP+ Controle – Tratamento de Problemas



Registro e acompanhamento das licenças, desapropriações, interferências e outras
autorizações necessárias a execução do Projeto.

SGP+ Controle – Tramitação de Licença



A Plataforma Web permite a elaboração de relatórios de acompanhamento dos
projetos cadastrados no sistema.
No relatório de Status, são apresentados as atividades que foram realizadas, as
atividades previstas, os riscos, problemas e suas contramedidas.

SGP+ Controle – Relatórios



Além das informações cadastradas na plataforma web, o relatório apresenta
informações referentes ao % realizado do projeto, % planejado para o período,
Datas do Projeto (Linha de Base, Tendência de Término), Variação de Dias e os
Custos do Projeto (Custo Planejado, Custo Real, Desvio e Variação).

SGP+ Controle – Relatório de Status



Manter os prazos, os custos e o escopo dentro das expectativas dos Stakeholders
é um dos grandes desafios do Gerenciamento de Projetos. Buscando facilitar este
acompanhamento, a SimplifiqueGP desenvolveu dashboards que possibilitam
monitorar de forma integrada os diversos aspectos do projeto.

Controle – DashboardsSGP+



Indicadores de Desempenho

1

Acompanhamento financeiro:
Apresenta os valores orçados
e medidos e mostra seus
valores acumulados, com
possibilidade de drill down.

Indicador geral do projeto:
apresentado o saldo do
orçamento, índices de
desempenho.

Comparação do valor orçado
com o realizado nas medições.
Esses dados são separados
por carteira, com
possibilidade de drill down.

2

3

O monitoramento dos projetos com o suporte do SGP+ pode ser visualizado
através dos navegadores web e plataformas móveis (Tablets e Celulares).

No painel temos:

SGP+ Controle – Dashboard

1

2

3



Detalhamento do Projeto

1Indicadores de desempenho
do projeto IDC, IDP, IDE e
Índice Geral

Valores medidos

Apresentação do orçado e o
medido por fonte de
financiamento

2

3

No painel temos:

SGP+ Controle – Dashboard

1

2

3

4Avanço físico do Projeto4



SGP+ Controle – “Risco de Cronograma”

Gráfico que apresenta o andamento das atividades do cronograma agrupados por Carteira
ou Centro de Custo
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Os visualizadores são páginas que agrupam as informações registradas a partir do
preenchimento dos formulários do SGP+.
Estas informações estão agrupadas em abas, fazendo referência aos formulários.
Nele, podem ser utilizados filtros para procura de informações de forma eficiente.

SGP+ Controle – Painel de Integração - Visualizadores



Os dados preenchidos no SGP+ formulários poderão ser editados e atualizados no SGP+ visualizadores na aba de
itens de ação.

SGP+ Controle – Painel de Integração - Visualizadores
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Cada aba possui formulários criados pelo SGP+. É possível gerar o PDF da
documentação.

Controle – Painel de Integração - VisualizadoresSGP+



Na fase de Encerramento temos a aceitação formal do projeto com o relatório de
Encerramento do Projeto através dos seguintes processos/ferramentas apoiados pelo
SGP+ :

 Avaliação de Fornecedores;
 Avaliação do Gerente do Projeto;
 Lições Aprendidas;

Módulo Gerenciamento de Projetos – Encerramento

SGP+



Na fase final do projeto, são avaliados os principais fornecedores de acordo com o escopo de fornecimento e o
desempenho nas entregas do projeto – através do questionário web de Avaliação dos Fornecedores.

SGP+ Encerramento – Avaliação dos Fornecedores



 O Escritório de Projetos também avalia o
Gerente do Projeto através do Formulário de
Avaliação do G.P – formulário web que
contém questões relacionadas as fases do
Ciclo de Vida do Projeto.

 Ao final da Avaliação, um gráfico é gerado
com as médias do Gerente.

SGP+ Encerramento – Avaliação do GP



Todas as lições aprendidas do projeto devem ser registradas e consolidadas para
futuras consultas para o próprio ou para projeto futuros.

SGP+ Encerramento – Lições Aprendidas



É uma ferramenta para o gerenciamento de um projeto
de obra.
Ele registra as informações administrativas de um
contrato, controla dados financeiros por fonte ou centro
de custo, avanço físico e financeiro da obra e dos sub-
contratados, aditivos e reajustes.
Gera boletins de avanço, medição e indicadores de
desempenho. As atualizações e medições podem ser
feitos através de um aplicativo móvel ou de modelos pré-
definidos.

SGP+



SGP+
O SGP+ Obras conta com sete módulos: Contrato, EAP,
Avanço Físico, Medições, Reajustes, Aditivos e Edição de
fontes/centro de custo (informações financeiras).

SGP+



Web

SGP+ Medição de Obra

É um módulo dinâmico que é configurável a partir do SGP+ Obras, onde o
Gestor da Obra informa quais itens precisam ser medidos na semana ou no
mês. A ferramenta possui integração com o MS Project, podendo ser
importado os pacotes e itens diretamente do cronograma.
Além da medição o módulo permite associar fotos ou comentários ao registro

da atividade medida.



O usuário aponta o quantitativo consumido, fotografa o item medido e coloca
alguma observação pertinente, se necessário.

Móvel

Medição de ObraSGP+
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É um môdulo dinâmico e configurável onde o gestor cadastra na WEB quais itens
precisa ser fiscalizados no tablet criando um checklist de itens a serem
fiscalizados, como por exemplo Clima, EPI e outros itens necessários ao
andamento seguro de uma obra.

Fiscalização de ServiçosSGP+



O SGP+ Diário de Obras é um aplicativo para registro das atividades cotidianas
que acontecem numa obra, tantos os pontos positivos quanto os negativos que
precisam de mais atenção. Permite o registro por atividade medida de uma obra,
que consta na EAP do projeto, ou por pacote de entregas ou pelo projeto como
um todo. Os registros podem ser fotográficos e/ou textuais. As informações
registradas ficam então disponíveis numa seção WEB onde os gestores podem
imprimir cada dia ou fazer consultas estruturadas.

Diário de ObrasSGP+



SGP+ Diário de Obras



O formulário permite que seja realizado o controle de mobilização de
funcionários nas obras por mês.

Mobilização de RecursosSGP+


