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Resumo 

Este trabalho demonstra a aplicação de processos do guia PMBOK na implantação do 

software de Tesouraria em um departamento de estrutura funcional. Alguns processos foram 

implementados durante o processo, bem como conceitos e ferramentas das áreas de 

conhecimento, sendo uma resposta à dificuldade em conciliar atividades diárias com as de 

projetos. Conclui-se que esta aplicação foi muito importante, dando maior facilidade e 

agilidade aos envolvidos no momento do planejamento, iniciação, monitoramento e controle, 

e execução do projeto. 

 

Palavras Chave: gerenciamento de projetos, PMBOK, estrutura funcional, estudo de 

caso. 

    



 

 

Abstract 

This work demonstrates the application of PMBOK guide processes in the implementation of 

Treasury software in a functional structure department. Some processes were implemented 

during the process, as well as concepts and tools of the knowledge areas, being a answer to 

the difficulty in reconciling daily activities with those of projects. It was concluded that this 

application was very important, giving greater ease and agility to those involved in the 

planning, initiation, monitoring and control, and execution of the project. 

Key Words: project management, PMBOK, functional structure, case study 
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1. INTRODUÇÃO   

Neste primeiro capítulo apresenta-se uma breve introdução ao trabalho proposto, 

juntamente com problematização, objetivos, justificativas e metodologia. 

 

1.1.Problema 

Como fazer uma boa gestão de projetos em estrutura funcional? 

 

1.2. Objetivos 

O objetivo geral é abordar a possibilidade do tema gerenciamento de projetos em 

departamento organizacional de estrutura funcional. 

Os objetivos específicos são: 

 Apresentar áreas de conhecimento do guia PMBOK®;  

 Demonstrar os tipos de estrutura organizacional;  

 Mostrar possibilidade de aplicação dos processos em um departamento funcional. 

 

1.3. Delimitação do Tema.  

Encontra-se certa dificuldade em fazer uma boa gestão de projetos em ambientes com 

estrutura funcional, cada vez mais organizações requerem novos projetos como forma de 

aumentar sua competitividade em todos os departamentos. 

Um dos maiores desafios neste tipo de estrutura é conciliar as atividades do dia a dia/ 

funcionais com a entrega de projetos em departamentos que não são projetizados. Há 

necessidade em adaptar metodologias à estrutura organizacional funcional e a metodologia 

tradicional proposta pelo PMBOK pode se encaixar neste tipo de estrutura. 

 

1.4. Justificativa/Relevância. 

Cada vez mais organizações usam como estratégia a execução e implementação de novos 

projetos, seja de produtos, serviços e/ou processos, para obter vantagem competitiva no 

mercado. Em um mercado com muitos desafios e dificuldade econômica, a procura por 

sucesso em projetos é enorme.  
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Essa cobrança se dissemina não só para os departamentos projetizados, como TI e 

engenharia, mas também para às áreas suporte, como finanças, RH e compras, por exemplo. A 

dificuldade em atrelar atividades do dia a dia e entregas bem-sucedidas de projetos é visível, 

tornando-se importante a discussão de como fazer uma boa gestão, analisando tipo de 

estrutura organizacional e também melhores práticas mais utilizadas. 

 

1.5. Metodologia 

A metodologia desta pesquisa consiste em um estudo de caso. A abordagem será 

qualitativa e será de tipologia descritiva, utilizando-se também de pesquisas bibliográficas e 

aplicação de estudo de caso. 

 

1.6. Forma de desenvolvimento do trabalho 

A pesquisa consiste em leitura de livros e artigos acadêmicos para embasamento da teoria 

sobre gerenciamento de projetos. Após isso, demonstra-se a aplicação de algumas práticas 

descritas pelo PMBOK® na implantação de software na Tesouraria da Renault do Brasil S/A. 

Em seguida, prossegue a análise e conclusões do exposto. 

O trabalho é divido em 6 capítulos. O primeiro apresenta a introdução, com motivação, 

objetivos, justificativa para o tema e metodologia. O segundo capítulo refere-se a 

fundamentação teórica dos conceitos de projeto, gerenciamento de projeto, estrutura 

organizacional e áreas de conhecimento do guia PMBOK®. O terceiro capitulo é o de estudo 

de caso, partindo para a descrição da empresa e departamento, para depois mostrar a aplicação 

de alguns processos do guia PMBOK®. O quarto capítulo traz as conclusões sobre a 

aplicação, o quinto capitulo traz possíveis desdobramentos e por último, o capitulo do 

referencial teórico. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Guia PMBOK® 

 O guia PMBOK é um livro que demonstra melhores práticas em gerenciamento de 

projetos, editado pelo PMI – Project Management Institute, e já está em sua 6ª edição. 
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Segundo o guia PMBOK (2017), “o conhecimento e as práticas descritas são aplicáveis 

à maioria dos projetos na maior parte das vezes, e que existe um consenso em relação ao seu 

valor e utilidade” e “existe um consenso geral de que a aplicação do conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas pode aumentar as chances de sucesso de muitos projetos. ” 

Entende-se que a aplicação deste conhecimento não é mandatória em todos os tipos de 

projeto, fica a critério da estrutura organizacional e equipe do projeto definir o que é válido e 

adequado para cada projeto. 

 

2.2. O que é projeto 

 Segundo o PMI (2018), projeto “é um conjunto de atividades temporárias, realizadas 

em grupo, destinadas a produzir um produto, serviço ou resultado únicos”. 

 Diferentemente de atividades de rotina, projeto é considerado como temporário, com 

início meio e fim, para atender uma necessidade e objetivo específico. Projeto lida com novo 

e inovação, possui uma série de atividades muitas vezes novas para os envolvidos, carregando 

incertezas. Torna-se essencial um planejamento mais claro e detalhado atrelado ao 

gerenciamento. 

 Projeto não tem tamanho definido, pode ser de curta, média ou longa duração, 

envolvendo uma ou várias pessoas, bem como única ou múltiplas organizações. 

 

2.3. Gerenciamento de projeto pelo Guia PMBOK® 

Como o projeto consiste em colocar esforços em novas atividades, juntando diversos 

envolvidos, como de recursos humanos, materiais e financeiros, e com limitações de custos e 

tempo, é necessário ser executado com gestão. 

 Neste aspecto, o gerenciamento de projetos, realizado pelo Gerente de Projetos, surge 

para planejar e controlar atividades de pessoas envolvidas ao projeto, para atingir os objetivos 

estipulados, fazendo uma integração e sincronismo entre estes recursos. Este gestor consegue 

conciliar informações e demandas de vários setores de forma estratégica. 

 Para fazer este gerenciamento, é necessária aplicação de conhecimento, competências, 

ferramentas e técnicas referente aos projetos, para também auxiliar empresas a se organizar 
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perante estas demandas. O gerenciamento de projetos consiste em aplicar uma série de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas com objetivo de atender, ordenar e 

integrar todas as atividades e envolvidos dispostas no projeto.  

 O gerente de projeto é a pessoa designada para executar e liderar as pessoas e equipes 

do projeto para o alcance dos objetivos estipulados. É responsável pela integração e 

sincronismo entre estes recursos. Este gestor consegue conciliar informações e demandas de 

vários setores de forma estratégica. 

 O projeto e o gestor estão inseridos em um ambiente muito mais complexo que o do 

próprio projeto, seria o ambiente das organizações em que estão presentes. Estas influenciam 

todo o andamento do projeto, afetando e influenciando a disponibilidade de recursos. 

Entender a estrutura organizacional e como a cultura e estilo afeta o andamento do projeto é 

essencial. 

Se tratando do novo, está sujeito à muitas mudanças, por isso um contínuo 

gerenciamento é primordial para todo o ciclo do projeto. 

Segundo PMBOK (2017), “O gerenciamento de projetos é realizado através da 

aplicação e integração apropriadas dos 49 processos de gerenciamento de projetos, 

logicamente agrupados em 5 grupos de processos e em 10 áreas de conhecimento. 

Os grupos de processos são a iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle, e encerramento. No gerenciamento, é levantado os requisitos, necessidades, 

expectativas das partes envolvidas e interessadas no projeto, alinhamento de comunicações, e 

equilibrando restrições e áreas como de qualidade, cronograma, orçamento, riscos e recursos. 

As áreas de conhecimento estão separadas conforme a seguir, sendo que todos os 

processos destas áreas interagem entre si e com as demais áreas de conhecimento, ocorrendo 

pelo menos uma vez em cada fase do projeto. 

a) Gerenciamento da integração 

Esta gerência é responsável por integrar e coordenar diversas partes do projeto, 

fazendo escolhas sobre alocação de recursos, equilíbrio entre demandas, adaptações de 

processos para atender objetivos e gestão das interdependências entre as áreas de 

conhecimento. 

b) Gerenciamento de escopo 
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O gerenciamento de escopo possui processos para assegurar todas as atividades de 

trabalho necessárias para o andamento do projeto, evidenciando o que está ou não incluído no 

projeto. 

c) Gerenciamento do cronograma 

Refere-se a processos necessários para fazer com que o projeto termine conforme o 

previsto. 

d) Gerenciamentos dos custos 

Nesta gerência aplica-se processos de gestão e controle de custos, para garantir que o 

projeto esteja dentro do orçamento definido. 

e) Gerenciamento da qualidade 

A gerencia de qualidade tem como objetivo satisfazer o projeto em conformidade com 

os requisitos e especificações. 

f) Gerenciamento de Recursos Humanos 

Refere-se a “processos para identificar, adquirir e gerenciar os recursos necessários 

para a conclusão bem-sucedida do projeto. Esses processos ajudam a garantir que os recursos 

certos estarão disponíveis para o gerente do projeto e a sua equipe na hora e no lugar certos. ” 

(PMBOK, 2017). 

g) Gerenciamento das Comunicações 

Inclui processos de controle e distribuição das informações dos projetos entre as partes 

envolvidas, tornando o fluxo de informações eficaz. 

h) Gerenciamento de riscos 

A gerencia de riscos é responsável por identificar e analisar riscos, bem como planejar 

respostas, aumentando a probabilidade dos eventos positivos e diminuindo a possibilidade dos 

eventos negativos ao projeto. 

i) Gerenciamento de aquisições 

Responsável por processos necessários para comprar produtos e/ou serviços externos 

ao projeto, bem como gestão e controles necessários dos contratos e pedidos de compra. 

j) Gerenciamento de partes interessadas 
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Processo para identificar todas as partes envolvidas ao projeto, sendo interna ou 

externas à ele, que podem impactar ou ser impactados de alguma forma. Analisa os interesses 

das partes envolvidas e aplica estratégias para envolvimento das partes durante o projeto. 

As áreas de conhecimentos definidos pelo guia PMBOK interagem com os 5 grupos de 

processos, descrevendo as entradas e saídas do processo, bem como ferramentas e técnicas 

utilizadas para atingir o resultado de cada área. Esta interação reflete os 49 processos de 

gerenciamento de projetos, resumido na figura 01 abaixo. 
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Figura 01 – Grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das áreas 

de conhecimento 

Fonte: PMBOK (2017, p.61) 
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2.4. Estruturas organizacionais pelo Guia PMBOK® 

As organizações possuem diferentes culturas e crenças que refletem nas normas, 

expectativas, políticas e procedimentos, consequentemente influenciando diretamente o 

projeto. Segundo o PMBOK (2017), a estrutura organizacional pode afetar a disponibilidade 

de recursos para o projeto e também a forma como se deve conduzir projetos. 

Para organizações com estrutura funcional, os funcionários possuem um superior bem 

definido, agrupados por especialidade, sendo elas: marketing, compras, comunicação, 

engenharia, financeiro. Estas áreas podem ser subdividas, como por exemplo, dentro do 

financeiro podemos ter: contabilidade, tesouraria, controladoria, etc. Existem projetos, porém 

o escopo e recursos são restritos. 

Já organizações projetizadas, é uma realidade oposta da funcional, onde os recursos 

são alocados por projeto e o gerente de projeto possui grande independência e autoridade em 

relação ao projeto. Dentro desta estrutura, pode haver departamentos específicos, mas todos 

respondem diretamente ao gerente de projeto designado. As maiores vantagens neste tipo de 

estrutura são uma estrutura voltada totalmente ao projeto, tornando a mais eficiente, maior 

dedicação dos alocados e comunicação mais eficaz. Já uma desvantagem presente é quando o 

projeto finaliza precisa alocar os recursos novamente, e também falta de especialização. Prado 

(2000) recomenda este tipo de estrutura para projetos maiores e de longa duração, mas 

menciona a possível duplicação de recursos, visto que há criação de novos postos ou setor 

unicamente para o projeto, residindo um maior custo. 

Existem uma estrutura organizacional em que combina características de organizações 

funcionais e projetizadas, que seria a matricial. É dividia em três tipos: fraca, forte e 

balanceada. A matricial fraca possui característica predominantemente funcional e o gerente 

de projeto é visto como um coordenador/facilitador. Em matriz forte, há características de 

organização projetizada, com o gerente de projeto desempenhando papel em tempo integral e 

com uma considerável autoridade. Por fim, a matricial balanceada consiste em uma estrutura 

que entende a necessidade de um gerente de projetos, mas não lê fornece autoridade total 

sobre os projetos e os recursos. 

A FIGURA 2 ilustra resumidamente as principias características de cada estrutura 

organizacional. 
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Figura 2 – Influência das estruturas organizacionais nos projetos 

Fonte: PMBOK (2017). 

 

Cada vez mais, com organizações mais modernas, é visto que conseguem englobar 

todas as estruturas e níveis, como por exemplo, em estruturas funcionais criando equipes de 

projetos para atender algo crítico, sendo composta por funcionários de diversos departamentos 

alocados 100% para a entrega do projeto, possuem maior autonomia e consegue tomar 

decisões fora da estrutura hierárquica formal, criando assim uma organização composta, 

dando agilidade para alguns projetos e situações críticas para serem resolvidas. 

No dia a dia das empresas, é comum também a estrutura mista, com características 

matricial mas com departamentos que operam de forma funcional ou projetizada. Não existe 

estrutura melhor ou pior, mas sim existe a necessidade de entender a estrutura organizacional 

em que o projeto está envolvido, bem como complexidade e também nível de maturidade 

quanto a projeto dos envolvidos. 

 

3. ESTUDO DE CASO 

3.1. Tesouraria da Renault do Brasil S/A 

Nas organizações de forma geral, o departamento de tesouraria é responsável por toda 

a gestão de caixa e operações financeiras alinhado com o planejamento estratégico da 

empresa. Diariamente faz a gestão de todos os recursos financeiros e suas respectivas 

movimentações. 
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 Pode-se entender que a gestão de tesouraria está baseada em 2 grupos de atividades: 

gestão de caixa e captação de recursos. No primeiro, com a visibilidade do fluxo de caixa, o 

gestor precisa identificar e manter os melhores investimentos para que a empresa alcance 

melhores rendimentos. No segundo grupo, buscar linhas de financiamento e captações para 

atender a necessidade de capital de giro da empresa, sempre buscando linhas eficientes com o 

menor custo possível. 

 Para que essa gestão seja eficiente, o gestor precisa de ferramentas necessárias para 

fazer todas as análises necessárias. Muitas empresas utilizam da ferramenta excel para 

controlar os dados, muitas vezes com inputs manuais, por exemplo dos extratos das contas 

correntes para a planilha em excel. Com o volume de dados, esses processos manuais podem 

acarretar em muitos erros, prejudicando a correta tomada de decisão. 

 A tesouraria possui com base de trabalho vários tipos de operações de investimento, de 

empréstimos e financiamentos. Cada um com um cálculo específico, diferentes indexadores, 

com envolvimentos de vários bancos também. As atividades pertinentes à tesouraria são 

contratação, liquidações, aplicações, resgates, fechamento contábil, estudos e simulações de 

operações, projeções de resultado financeiros, e elaboração de relatórios e gráficos. Como o 

controle é por planilha em excel, para atualização dos cálculos bem como indexadores o 

trabalho é manual, no qual o analista precisa entrar em outras fontes para obtenção do dado e 

atualizar manualmente nas planilhas. Os riscos de se ter um processo muito manual são 

informação incompleta e incorreta, falta de segurança, falta de agilidade e perda de tempo na 

parte operacional. 

 Diante deste cenário, em que os erros são recorrentes, cada vez mais se discute 

ferramentas automatizadas para ajudar nesta gestão, tirando a carga de processos manuais dos 

analistas e gestores. Na Renault, não é diferente, sempre em busca de melhorar e otimizar 

processos em buscar da simplificação. Em 2017, surgiu a ideia de analisar opções de 

softwares ofertados pelo mercado com o objetivo de diminuir a carga de trabalho manual, 

para alocar tempo e esforços na parte de analises e estudos. 

 Pode-se considerar que a estrutura organizacional de departamentos de suporte, como 

o financeiro, é funcional. Nesta estrutura os gestores e colaboradores são alocados por 

atividades funcionais e específicas, mas também são alocados para projetos principalmente de 

melhoria de processos, implantação de novos sistemas, entre outros. 
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3.2. Projeto Sistema Tesouraria 

O software de tesouraria consiste em um sistema de gestão de operações financeiras, o 

qual possui toda uma programação de cálculos específicos por diferentes produtos, 

possibilidade de parametrização contábil, criação automática de dashboards e relatórios, bem 

como atualização automática de indexadores e integração com outros sistemas. Além disso, é 

possível simular cenários e projetar resultado financeiro, com diversas premissas. 

 

3.3. Aplicação do guia PMBOK® no projeto sistema tesouraria 

Para a implementação do sistema de Tesouraria na Renault do Brasil S/A utilizou-se 

diretrizes do PMBOK para o gerenciamento do projeto. O intuito foi aplicar as melhores 

práticas do PMI em um projeto originado em um departamento que não é projetizado e sim 

funcional.  

Mesmo em muitos departamentos da Renault do Brasil como TI, compras e 

engenharia, a prática de gerenciamento de projetos, bem como conhecimentos em 

ferramentas, metodologias e melhores práticas, é muito presente e seguido à risca, não é a 

realidade de alguns departamentos de suporte como o financeiro, neste caso o da tesouraria. 

Através da aplicação do PMBOK, para este projeto foi entregue o plano de abertura do 

projeto, plano de gerenciamento do projeto, escopo de projeto, EAP, dicionário da EAP, 

planejamento de comunicações, orçamento e cronograma. 

Primeiramente, o gerente de projeto fez uma pesquisa prévia de mercado com alguns 

fornecedores para analisar o produto do sistema na íntegra, entendendo todas as 

funcionalidades ofertadas por cada um, para assim elencar as funcionalidades essenciais para 

a tesouraria da Renault do Brasil, que seriam a base do escopo e requisitos do projeto. Além 

disso, foi solicitado uma prévia de proposta comercial para inicialmente já ter uma ideia do 

custo do sistema e também de cronograma de implementação. 

Com informações prévias do escopo, custo e tempo, foi elaborado o termo de abertura 

do projeto para submeter à aprovação da diretoria. Posteriormente à aprovação, foi feito o 

planejamento do projeto, envolvendo outros departamentos relacionados à ele, como áreas de 

compras, TI, contabilidade e controladoria. Seguiu-se os processos internos de início do 
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projeto com estas áreas, como definição de investimento ou despesa, iniciação do processo de 

aquisição do fornecedor, alinhamento dos recursos da tesouraria e da TI, para assim planejar e 

entrar mais no detalhe para a elaboração do plano de gerenciamento de projeto, a estrutura 

analítica do projeto (EAP), bem como o dicionário, cronograma, orçamento, planejamento de 

comunicações e recursos humanos. 

Para a iniciação do projeto, o gerenciamento de integração foi feito através da 

elaboração do termo de abertura do projeto, que é um documento oficial que autoriza a 

iniciação de um novo projeto ou nova fase de um projeto, dando autoridade necessária para o 

gestor de projeto colocar em pratica recursos necessários para a realização das atividades do 

projeto. Neste documento consta informações como: justificativa para o projeto, objetivos, 

requisitos, premissas, restrições, cronograma inicial, identificação dos stakeholders e 

orçamento prévio, conforme abaixo. 

1) Justificativa 

A tesouraria atualmente atua no gerenciamento de operações financeiras, 

principalmente de investimentos e captações. Sendo elas providas por diversos bancos, tipos 

de operações diferentes, juntamente com cálculos diversos. 

Existem 6 grandes grupos de atividades relacionadas à esta gestão que seriam a parte 

de contratação, liquidação, fechamento contábil, estudos e simulações, projeções de saldos de 

contas contábeis e de resultado financeiro, e também elaboração de relatórios. Estas 

atividades implicam riscos operacionais elevados, por serem manuais em planilhas em excel e 

compromete aproximadamente 80% do trabalho dos analistas no manuseio destas planilhas. 

Os principais riscos identificados durante o uso de planilhas são informação incorreta e/ou 

incompleta, falta de agilidade na tomada de decisão e processos manuais de contabilização. 

Neste cenário, foi identificado a necessidade de automatização de alguns processos e 

atividades para tirar a carga de trabalhos manuais dos analistas, consequentemente 

diminuindo e eliminando certos riscos inerentes à gestão de operações. 

A solução identificada foi implementar um módulo de software específico de gestão de 

operações financeiras no sistema padrão da empresa ou um sistema a parte, em que tivesse 

boa parte das atividades atualizadas automaticamente, como indicadores, moedas, cálculos e 

parametrização contábil. 
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Tal solução justifica o projeto na medida que demostra potencial de aplicabilidade, 

diminuição do tempo em atividades manuais para os analistas em 40%, agilidade na tomada 

de decisão, informações atualizadas em tempo real e contabilização integrada com o módulo 

sistêmico da contabilidade.  

2) Objetivo do projeto 

O objetivo deste projeto será a implementação de uma solução de software para gestão 

de operações financeiras, em que englobe todos os produtos que a empresa trabalha, bem 

como seus cálculos financeiros e atualização automática de indicadores e moedas. 

O módulo a ser implementado deverá conter funcionalidades separadas em 3 grupos: 

funcionalidades básicas, funcionalidades de projeção e de compliance. Entende-se como 

funcionalidades básicas o controle geral das operações financeiras, esquema de 

contabilização, relatórios e dashboards, atualização automática de indicadores e moedas, 

atendimento de suporte e integração com o ERP utilizada na empresa. Sobre as 

funcionalidades de projeção, seriam simulação de cenários e projeção de saldo contas 

contábeis. Na parte de compliance, será necessário workflow de aprovação, segregação de 

funções dentro do módulo, histórico de movimentação e gestão de documentos. 

3) Equipe do Projeto 

Por tratar-se de um projeto que perpassa mais de um departamento da companhia, estes 

deverão estar representadas ao longo do projeto, desde o início até a conclusão. A equipe de 

projeto será definida pelos gerentes funcionais de acordo com as necessidades do projeto, 

sendo que fica conhecido desde já a participação dos departamentos: tesouraria, contabilidade, 

TI, compras e controladoria de investimento. 

O gerente de projeto designado para este projeto será o analista da tesouraria. 

4) Requisitos 

O valor do orçamento disponibilizado deve ser utilizado dentro do ano do início do 

projeto e não poderá exceder o acordado. 

O módulo deverá ser implementado até no máximo 6 meses a contar do início do 

projeto pelo fornecedor contratado. 
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A contratação de serviços a parte, como de arquitetura interna para TI e horas dos 

consultores da TI internos, está incluído no orçamento total do projeto. Além deles, não 

haverá contratação de nenhum outro recurso ou empresa para o projeto. 

Não será permitido aquisição de equipamentos e outros softwares. A companhia já 

disponibiliza toda infraestrutura necessária para a execução do plano do projeto. 

5) Premissas 

A equipe do projeto ficará disponível para dedicação parcial do projeto, sendo 

reservado salas de reunião para concentração das pessoas na mesma área de trabalho, bem 

como equipamentos serão disponibilizados. 

Quando os consultores do fornecedor estiverem presentes na companhia, a equipe do 

projeto interna deverá acompanhar integralmente o plano de atividades do projeto juntamente 

com os consultores. 

Deve seguir o plano de pagamento ao fornecedor conforme acordado. 

6) Restrições 

As restrições do projeto são cumprir o orçamento acordado, bem como o prazo de 6 

meses do inicio ao encerramento do projeto.  

Não haverá acessos ao ERP interno da empresa aos consultores externos, qualquer 

manuseio será feito por alguém da equipe do projeto. 

7) Cronograma prévio 

Conforme exposto na figura 3. 
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Figura 3 – Modelo de Cronograma prévio 

Fonte: Elaborado pela autora com base no modelo da empresa 

 

8) Stakeholders 

Inicialmente são identificados como stakeholders:diretoria, analistas e gerente da 

tesouraria e contabilidade, analistas de TI, analista de compras, analista de jurídico, analistas 

de controladoria de investimento, bancos e fornecedor. 

9) Orçamento prévio 

O orçamento do projeto possui um teto e deverá ser utilizado conforme percentuais 

abaixo. Compensações entre linhas do orçamento são permitidos desde que sejam aprovadas 

pela controladoria de investimento. 

Orçamento 

Licença do software 17% 
Implantação do software 52% 
Despesas consultores externos (viagens) 7% 
Despesas internas para instalação do sistema 23% 

 
100% 

  
Com o termo de abertura aprovado pelo patrocinador do projeto, deu sequência para o 

desenvolvimento do escopo e a EAP (estrutura analítica). Na declaração de escopo replicou-

se alguns itens do termo de abertura do projeto, entrando mais no detalhe do produto do 

projeto e principais subprodutos necessários, conforme exposto abaixo. 
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1) Lista de principais entregas 

 

Figura 4 – Lista dos principais entregáveis 

 Fonte: Elaborado pela autora com base em Vargas (2003).  

 

2) Exclusões do escopo 

Não faz parte do escopo parametrização de operações que não são de investimentos e 

captações. 

3) Acompanhamento do projeto 

Para acompanhamento do projeto, o gerente do projeto enviará por e-mail 

semanalmente o status do andamento do projeto a todos os participantes e stakeholders do 

projeto. Este status contemplará principais entregáveis, status de entrega com data de início e 

encerramento estimada para cada atividade, mostrando também em % o que já foi realizado, o 

que está em andamento e o que está atrasado, conforme layout abaixo, em uma visão macro. 

Fase Suproduto Marco

- Mapeamento funcionalidades requiridas

- Mapeamento fornecedores existentes

- Cotação prévia

- Cronograma prévio

- Orçamento prévio

- Caderno de encargos - Contratação do fornecedor

- Cotação final por compras - Acessos liberados

- Validação interna técnica de TI

- Definição fornecedor

- Providenciar salas de reunião para projeto

- Cronograma revisado

- Acessos aos consultores externos

- Acessos a tesouraria e contabilidade

- Reunião inicial com os envolvidos - Mapeamento do cenário atual feito

- Apresentação do cenário atual - Aceite e homologação do módulo em ambiente de testes

- Estrutura organizacional e responsabilidades

- Modelos de relatórios

- Layouts e configuração contábil

- Levantamento de operações vigentes

- Levantamento extratos bancários

- Implantação de pacotes de instalação em ambiente de testes

Capacitação Tesouraria - Lançamento de operações no software - Equipe treinada

- Configuração de moedas - Software adaptado ao cenário

- Configuração de indicadores

- Configuração operações financeiras

- Configuração layouts contábeis

- Configuração relatórios

- Configuração workflow de aprovação

- Validações cadastro de moedas e indicadores -Módulo em ambiente qualidade aprovado

- Validação de saldo das operações

- Validação contábil

- Validação relatorios

- Validação workflow

- Implantação do módulo em ambiente de produção - Aceite e homologação do modulo em ambiente produtivo

- Disponibilização do módulo para acesso diverso

- Ajustes após implementação - Encerramento do projeto

- Apresentação para os envolvidos sobre o resultado do projeto

- Encerramento com toda a equipe do projeto

Implementação

Encerramento

Aceite do termo de abertura do projeto

Iniciação

Pré Estudo

Planejamento

Configurações

Testes e validações
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Figura 5 – Cronograma de andamento fase/subproduto 

Fonte: Elaborado pela autora com base no modelo da empresa 

 

Foi elaborado a Estrutura analítica do projeto (EAP ou WBS), um documento que 

demostra os trabalhos necessários para que o projeto seja concluído, conforme exposto 

abaixo. 

 

1. Projeto Sistema Tesouraria 

1.1. Iniciação 

1.1.1. TAP 

1.2. Gerenciamento do projeto 

1.2.1. Planejamento 

1.2.1.1. EAP 

1.2.1.2. Dicionário da EAP 

1.2.1.3. Cronograma  

1.2.1.4. Orçamento 

1.2.1.5. Recursos Humanos 
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1.2.1.6. Plano de comunicação 

1.2.2. Controle 

  1.2.2.1. Reuniões 

  1.2.2.2. Relatórios de status 

  1.2.2.3. Controle de gastos 

 1.2.3. Execução 

  1.2.3.1. Contratação fornecedor 

  1.2.3.2. Instalação pacote de dados em ambiente de teste 

  1.2.3.3. Criação de acessos 

1.3. Levantamento de informações 

 1.3.1. Operações financeiras 

  1.3.1.1. Investimentos 

  1.3.1.2. Empréstimos e financiamentos 

  1.3.1.3. Derivativos 

  1.3.1.4. Garantias 

 1.3.2. Modelo de relatórios 

 1.3.3. Esquema contábil  

1.4. Capacitação 

 1.4.1. Treinamento 

  1.4.1.1. Operações financeiras 

  1.4.1.2. Relatórios 

  1.4.1.3. Dashboards 

  1.4.1.4. Configuração contábil 

1.5. Adaptação do módulo 

 1.5.1. Operações Financeiras 
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  1.5.1.1. Configuração moedas e indexadores 

  1.5.1.2. Cadastro operações financeiras 

  1.5.1.3. Configuração layout contábil 

  1.5.1.4. Configuração perfis de acesso 

1.6. Testes 

 1.6.1. Validações 

  1.6.1.1. Validação cadastro  

1.7. Pré produção 

 1.7.1. Validações 

 1.7.2. Configuração ambiente produção 

1.8. Encerramento 

 1.8.1. Relatório status final 

 1.8.2. Apresentação resultados 

  

 Juntamente com a EAP, foi feito o dicionário da EAP, com descrição dos pacotes de 

trabalho descritos, conforme tabela 01. 

 

Identificação 

EAP 

Pacote de trabalho Descrição 

1.1.1.  TAP Documento termo de abertura do projeto 

que formalmente autoriza o início do 

projeto. 

1.2.1.1.  EAP Estrutura analítica do projeto demonstra 

o escopo do projeto em forma de 

subprodutos e entregas. 

1.2.1.2. Dicionário da EAP Documento que descreve o que precisa 

ser realizado em cada pacote de trabalho 
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com especificações das entregas 

1.2.1.3.  Cronograma Documento com datas previstas para 

cada atividade 

1.2.1.4.  Orçamento Documento que demostra o 

planejamento de recursos de pessoas e 

materiais; estimativa de custos 

associados. 

1.2.1.5.  Recursos Humanos Definição da equipe do projeto e a 

atuação de cada membro. 

1.2.1.6.  Plano de comunicação Definição das ferramentas de 

comunicação e frequência. 

1.2.2.1.  Reuniões Reuniões de acompanhamento e 

controle do projeto; andamento do 

cronograma e eventuais mudanças. 

1.2.2.2.  Relatórios de status Relatório elaborado e divulgado 

semanalmente pelo gerente de projeto 

com informações sobre andamento e 

controle; o que foi feito, o que está em 

andamento e as próximas atividades a 

serem feitas, bem como status 

acompanhamento de custos e 

cronograma. 

1.2.2.3.  Controle de gastos Acompanhamento e controle da 

prestação de contas sobre os custos do 

projeto. 

1.2.3.1.  Contratação fornecedor Contratação do fornecedor pelo 

departamento de compras. 

1.2.3.2.  Instalação pacote de dados Instalação do pacote de dados do 

módulo adquirido em ambiente 
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qualidade. 

1.2.3.3. Criação de acessos Criação e liberação de acessos gerais 

para equipe do projeto. 

1.3.1.1. Investimentos Levantamento de informações de 

operações de investimentos vigentes 

bem como extratos emitidos pelo banco 

1.3.1.2.  Empréstimos e financiamentos Levantamento de informações de 

operações de empréstimos e 

financiamentos vigentes bem como 

extratos emitidos pelo banco 

1.3.1.3.  Derivativos Levantamento de informações de 

operações de derivativos vigentes bem 

como extratos emitidos pelo banco 

1.3.1.4.  Garantias Levantamento de informações de 

operações de garantias vigentes bem 

como extratos emitidos pelo banco 

1.3.2.  Modelo de relatórios Levantamento de relatórios manuais 

utilizados no departamento. 

1.3.3.  Esquema contábil Levantamento de esquemas contábeis 

utilizados para operações vigentes. 

1.4.1.1. Operações financeiras Treinamento sobre cadastro de 

operações financeiras no módulo 

1.4.1.2.  Relatórios Treinamento sobre elaboração de 

relatórios no módulo 

1.4.1.3. Dashboards Treinamento sobre dashboards no 

módulo 

1.4.1.4.  Configuração contábil Treinamento sobre parametrização no 

módulo 
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1.5.1.1.  Configuração moedas e 

indexadores 

Adaptação de configuração de moedas e 

indexadores utilizadas na empresa em 

ambiente de testes 

1.5.1.2.  Cadastro operações financeiras Cadastro de todas as operações vigentes 

no módulo em ambiente de testes 

1.5.1.3.  Configuração layout contábil Configuração de layout contábil das 

operações vigentes no módulo em 

ambiente de testes 

1.5.1.4.  Configuração perfis de acesso Definir e configuração perfil de acesso 

aos usuários em ambiente de testes 

1.6.1.1.  Validação cadastro  Validação dos cadastros comparando 

com extratos dos bancos em ambiente 

de testes 

1.7.1.  Validações Validações do transporte de 

configurações em ambiente produção 

1.7.2.  Configuração ambiente produtivo Configurações necessários para 

ambiente produtivo 

1.8.1.  Relatório status final Relatório elaborado e divulgado pelo 

gerente de projeto com informações 

sobre o projeto, no que diz respeito à 

escopo, cronograma e custos. 

1.8.2.  Apresentação resultados Apresentação do relatório elaborado e 

divulgado aos envolvidos do projeto. 

 

Tabela 1 - Dicionário da EAP 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Vargas (2003). 

 Com escopo bem definido e detalhamento de todas as atividades do projeto, foi 

elaborado um cronograma, conforme modelo do escopo. Este foi baseado em opiniões 
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especializadas de cada área envolvida no projeto, a fim de identificar expertise que pudesse 

contribuir para que o cronograma refletisse a realidade mais próxima. 

 Foi feito um plano de comunicações definindo e-mail e Skype como ferramentas de 

comunicação e também envio semanalmente do status do projeto para todos os envolvidos, a 

fim de todos estarem cientes da evolução do projeto e em casos de atrasos tomar as devidas 

providencias para solução. 

Para este projeto, não foi aplicado todos os processos de gerenciamento conforme o 

PMBOK. Foi adaptado para a necessidade deste projeto, sendo foco o gerenciamento da 

integração, escopo, cronograma e custo. 

4. CONCLUSÕES 

Para este projeto, não foram aplicados todas os grupos de processo, foi feito uma 

adaptação conforme solicitações do departamento e sponsor do projeto, que seriam 

basicamente: escopo, tempo e custo. Além das documentações feitas conforme exposto no 

estudo de caso, para cada grupo de processo foram feitos monitoramento e controle, a fim de 

acompanhar o realizado versus o estimado; identificar mais facilmente pontos em atrasos e 

tomar devidas providências; identificar soluções mais rápidas para imprevistos, a fim de 

seguir rigorosamente o plano. Em casos de alterações, fazer as mudanças necessárias no plano 

e comunicar todos os envolvidos. Boa parte das informações para criar os documentos vieram 

através de processos já definidos na empresa; opinião dos especialistas; opinião das pessoas 

que já vivenciaram projetos parecidos em outros departamentos, a fim de mapear mais no 

detalhe antecipadamente, no momento do planejamento. 

Como a estrutura organizacional da tesouraria é funcional, não foi possível seguir à 

risca todos os processos explorados pelo PMBOK. Foi feito uma adaptação para utilização 

destas melhores práticas neste tipo de estrutura. Mesmo aplicando alguns processos, é visível 

a diferença que isso deu no andamento do projeto, visto que o histórico do departamento era 

ter muitos projetos para implementar, porém sem o mínimo de planejamento, 

consequentemente comprometendo a execução do projeto e sua finalização. 

Adaptando estes processos à realidade e estrutura em que o projeto está inserido, é 

possível fazer um bom planejamento do projeto, ajudando na parte da execução, 

monitoramento, controle e encerramento. O projeto foi relativamente pequeno, o qual a partir 
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do início até a implementação durou 4 meses. Em histórico, os projetos demandados não 

conseguem ser finalizados por menos de um ano, e o prazo deste projeto foi comprido devido 

ao alto planejamento feito antes da iniciação do projeto, elencando quase todas as atividades 

necessárias internas e externas, ou até mesmo trazendo respostas mais rápidas para os 

imprevistos pois eles sempre aparecem. Além disso, é de suma importância o alinhamento 

entre as áreas envolvidas, sempre buscando demostrar o escopo do projeto e o benefício que 

isso trará para cada área individualmente, para que todos se sintam beneficiados pelo projeto e 

também tentando balizar as expectativas de cada um. 

Uma das dificuldades encontradas era o desdobramento entre atividades funcionais e 

do próprio projeto. O denominado gestor do projeto também possuía atividades funcionais, 

não estando integralmente alocado no projeto. Neste caso, com o desdobramento entre 

atividades diária do departamento e atividades do projeto, a prática da abordagem do PMBOK 

ajudou na organização e entendimento das atividades e próximos passos, não prejudicando o 

andamento do projeto e também as atividades funcionais. Tendo um planejamento claro e 

objetivo, muito bem mapeado, a execução de projeto neste tipo de estrutura acaba sendo 

viável e necessária.  

 

5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

A conciliação entre atividades funcionais e de projetos em estrutura funcional não fácil 

e demanda muita disciplina, bem como técnicas e ferramentas adequadas, para isso é 

necessário a aplicação contínua da metodologia apresentada para cada vez mais obter 

melhores resultados. 

Entende-se também que existem outras abordagens de gerenciamento de projetos que 

não possuem tanto requerimento de documentações, como por exemplo a abordagem ágil. 

Portanto sugere-se aplicação de processos do PMBOK® bem como estudo e aplicação 

também de alguma abordagem ágil. 
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