Informativo 03
São Paulo, 09 de abril de 2019.
REF.: PROVA DE PLANEJAMENTO E CONFORMIDADE BAJA SUL 2019
ENTREGÁVEL 1:
O primeiro entregável da Prova de Planejamento e Conformidade, descrito no
Informativo nº 1, foi recebido e avaliado, em breve as equipes receberão através do e-mail
pelo qual enviaram o material do Entregável 1 o resultado da avaliação do mesmo. Caso
desejem receber por outro e-mail, entrem em contato pelo endereço bajasul@gmail.com.
Caso não recebam nada até o dia 10/04 façam contato também. Correções serão
requeridas caso a equipe não tenha cumprido a premissa do item. Os principais erros foram
a indicação de menos de 3 itens, problemas/oportunidades inadequados, a falta de uma
meta associada ou metas incompatíveis com o problema/oportunidade. Vide abaixo as
punições aplicáveis. As equipes terão até dia 21/04 para enviar uma versão corrigida do
documento.
ENTREGÁVEL 2:
No primeiro entregável desta prova as equipes enviaram ao Comitê as suas metas
até a competição regional, ao menos em parte. Adicionalmente a data e local da competição
foram confirmados e informados1. O próximo passo lógico por parte das equipes é a
elaboração de um planejamento de atividades para o ano que garanta o atingimento dos
objetivos apresentados até a data da competição. O entregável 2 consiste do envio de
material que expresse esse planejamento. Após o envio, o comitê irá avaliar o material
enviado para verificar que seja adequado quanto a sua capacidade de atingir as metas
apresentadas no entregável 1 e quanto à sua factibilidade. O resultado dessa avaliação
será enviado às equipes, que deverão efetuar correções caso problemas sejam
encontrados. As datas para essas atividades seguirão conforme cronograma abaixo.




Até 21/04 – Equipes enviam material expressando seu planejamento de
atividades para o ano.
Até 05/05 – Comitê avalia e envia às equipes parecer sobre o material enviado,
indicando necessidade de retrabalho.
Até 12/05 – Equipes enviam nova versão do material com as correções
necessárias.

1 Competição será realizada de 15 a 17 de novembro na cidade de Caxias do Sul – RS. Vide informativo
específico para maiores detalhes.




Até 19/05 – Comitê avalia e posiciona em relação à nova versão.
Ciclos semanais – Caso sejam necessárias mais correções, elas seguem em
ciclos de uma semana para correção e uma semana para avaliação.

Abaixo elencamos algumas dúvidas prováveis e suas respostas.
1. Devemos enviar um cronograma?
O cronograma é a ferramenta óbvia para esse planejamento de atividades,
porém queremos que as equipes enviem a ferramenta que efetivamente usam. O
objetivo é incentivá-los a se organizarem melhor, usando qualquer ferramenta que
julgarem adequado. Similarmente, não estamos exigindo conteúdo específico no
material enviado, desde que expresse quais atividades estão planejadas para o ano.
Recomendamos que as equipes avaliem o melhor possível a carga de trabalho
necessária para cada ação e verifiquem se possuem mão de obra adequada para
realizá-las no prazo necessário.
2. Quais atividades/etapas/milestones devem constar no material?
Ao contrário de anos anteriores, não estamos informando atividades
específicas que devem constar no planejamento da equipe. Isso visa evitar
forçarmos atividades que não são necessariamente adequadas àquilo que a equipe
se propõe a realizar. Algumas equipes estão construindo carros novos, outras estão
aproveitando o mesmo e outras estão em algum ponto entre essas opções. Essa
forma foi escolhida para dar liberdade às equipes para se organizarem da forma que
julgarem mais adequada. Esse documento não deve se limitar aos itens
apresentados no Entregável 1.
3. E se minha equipe não enviar o material no prazo?
Vide abaixo seção sobre punições.
4. E se minha equipe não cumprir todas as atividades propostas ou fugir aos
prazos?
O cumprimento do planejamento será avaliado em entregáveis subsequentes,
vide seção específica abaixo. Por esse motivo recomendamos que o planejamento
seja realizado com consciência da realidade da equipe.
5. O planejamento deve contemplar todas as metas apresentadas no
entregável 1?
Sim. Afinal, eram especificamente metas até o Baja Sul 2019.
6. Podemos alterar as metas apresentadas no entregável 1?
Sim, sujeito à penalização descrita na seção específica.

ENTREGÁVEIS 3-8
Após o envio do material de planejamento, os próximos 6 entregáveis da prova de
Planejamento e Conformidade deverão demonstrar o cumprimento das atividades
propostas ao longo do ano. O Comitê irá avaliar o material enviado em relação ao
Entregável 2 e, de acordo com o que cada equipe tiver proposto, irá selecionar seis datas
nas quais a equipe deverá enviar evidências da efetiva execução de certas atividades. As
datas serão divulgadas via informativo, bem como enviadas por e-mail para a equipe
juntamente com a relação de ações a serem comprovadas. O número de entregáveis desse
tipo foi dimensionado pensando em envios mensais de maio a outubro, porém o período
entre envios pode ser diferente dependendo do planejamento da equipe. No momento da
avaliação de cada entregável, pode haver alteração do escopo de atividades a ser
demonstrado nos entregáveis subsequentes, essas alterações serão enviadas as equipes
por e-mail.
A documentação desses entregáveis será avaliada e a equipe receberá uma punição
de -30 a 0 pontos em função do grau de atingimento das atividades propostas até o
momento. Essa punição será aliviada caso a equipe apresente plano de mitigação bem
estruturado e plausível para contornar os eventuais atrasos apresentados. O valor da
punição ira compor a pontuação total da equipe no Baja Sul 2019.
PUNIÇÕES E BONIFICAÇÕES
ATENÇÃO: Todos os entregáveis são obrigatórios para participação no Baja
Sul 2019. Haverão punições (em pontos) para entregas em atraso, porém o envio e
aprovação de todos os entregáveis é critério mínimo para participação no evento. Equipes
que não tiverem regularizado todos os entregáveis até a data da competição não poderão
entrar na prova de segurança e, portanto, não poderão participar de provas dinâmicas ou
enduro. Funcionamento semelhante à documentação prévia da prova de segurança. Valor
pagos como inscrição não serão devolvidos caso a equipe não possa participar em função
dessa restrição.
As seguintes punições serão aplicadas a todos os entregáveis:
ITEM

PUNIÇÃO

Envio de entregável após
prazo

20 pontos + 5 pontos por dia de atraso até o
limite de 50 pontos totais

(aplicável a prazos globais ou individuais)

Reenvio de entregável 1
sujeito a correções

20 pontos + 5 pontos por item com
inconsistência até o limite de 50 pontos totais

ITEM

PUNIÇÃO

Reenvio de entregáveis 2-8
sujeito a correções

30 pontos na primeira ocorrência, 10 pontos por
ocorrências subsequentes até o limite de 100
pontos

Reenvio voluntário de
entregáveis 2-8

50 pontos por ocorrência

Falhas nos entregáveis 3 a 8

-30 a 0 pontos, de acordo com avaliação

Em relação aos entregáveis 3 a 8, equipes que não sofrerem nenhuma punição nos
últimos 3 terão as penalizações dos primeiros 3 anuladas. Apresentamos isso como uma
oportunidade de as equipes redimirem erros iniciais através de uma reorganização de seu
time durante o ano.

Bons trabalhos.
Att.
Comitê Técnico Baja Sul

