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EasyHome – Projeto Exemplo – Documentos preenchidos 

RPI - Registro das Partes Interessadas 

Projeto: EasyHome - Reforma Sustentável de uma Casa 

 

ID Nome Tipo Organização 
Posição na 

Organização 

Principal 
papel no 
Projeto 

Principal 
Responsabilidade 

no Projeto 

1 
Pedro Souza Interna Família Pai 

Gerente do 
Projeto 

Atingir os objetivos do 
projeto 

2 
Olga Souza Externa Família Mãe Patrocinador 

Autorizar os 
pagamentos e 

controlar o orçamento 

3 
Alexandre 

Souza 
Externa Família Filho Cliente 

Definir e validar 
requisitos 

4 
Beatriz Souza Externa Família Filho Cliente 

Definir e validar 
requisitos 

5 
Isabella 
Souza 

Externa Família Filho Cliente 
Definir e validar 

requisitos 

6 

Vicente 
Mondragone 

Interna 
Mundo Melhor 

Arquitetura 
Proprietário Equipe 

Levantar requisitos, 
definir o projeto 
arquitetônico e 
fiscalizar a obra 

7 
Elcy Novo 
Horizonte 

Externa 
Construtora 

Deixa Comigo  
Proprietário Fornecedor 

Gerenciar a execução 
da obra 

8 
Departamento 
da Prefeitura 

Externa 
Prefeitura 
Municipal 

Autorizações e 
licenças 

Outros Aprovações e licenças 

 

e-mail Fone 
Local de 
Trabalho 

Requisitos 
Essenciais 

Principais 
Expectativas 

Fase de 
Maior 

Interesse 

pedro@familiasouza.com.br 

55 11 
2222-
2222 

Residência 
Souza 

Utilizar as 
melhores 
práticas 

preconizadas 
pelo PMI 

Projeto atingir 
todos os 
objetivos 
propostos 

Todo o 
projeto 

olga@familiasouza.com.br 

55 11 
2222-
2222 

Residência 
Souza 

Obra e 
resultado 

serem 
sustentáveis 

Melhorar a 
qualidade de 
vida de sua 

família 

Todo o 
projeto 

alexandre@familiasouza.com.br 

55 11 
2222-
2222 

Residência 
Souza 

Quarto a prova 
de som 

Ter privacidade 
para estudar 

música 
Planejamento 

beatriz@familiasouza.com.br 

55 11 
2222-
2222 

Residência 
Souza 

Banheira na 
sua suíte 

Obra terminada 
o mais rápido 

possível 
Encerramento 

isabella@familiasouza.com.br 

55 11 
2222-
2222 

Residência 
Souza 

Penteadeira na 
janela 

Um belo jardim 
na vista da 

janela de seu 
quarto 

Execução e 
Encerramento 

vicente@mundomelhor.com.br  

55 11 
3333-
3333 

Av do Sítio, 
1934 

Aquisição de 
materiais 

sustentáveis 

Clientes 
satisfeitos ao 

final do projeto 

Todo o 
projeto 
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em 
fornecedores 

especializados 

elcy@deixacomigo.com.br 

55 11 
4444-
4444 

Rua 
Trajano 

Machado, 
1938 

Manter sua 
equipe 

motivada 

Clientes 
satisfeitos ao 

final do projeto 

Execução e 
Encerramento 

contato@prefeitura.gov.br  

55 11 
5555-
5555 

Prefeitura 
Municipal 

O projeto deve 
estar de acordo 

com a 
legislação 
municipal 

Legislaçao 
atendida 

Todo o 
projeto 
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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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