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Resumo 

Neste trabalho foi feito um estudo para a criação e o desenvolvimento de uma loja virtual um 

e-commerce, na cidade de Curitiba, onde o planejamento e a execução foram baseados no guia 

das melhores práticas de gestão de projetos, PMBOK®5ª Edição2015 onde foram escolhidos 

no decorrer do trabalho os processos que mais se adequavam para um projeto de pequeno porte, 

mostrando que o guia serve para todos os tipos e tamanhos de projetos. 

 

 Palavras Chave: E-commerce, loja virtual, gestão de projetos, planejamento. 

 



 

 

Abstract 

In this work, it was made a study for the creation and development of an e-commerce in the city 

of Curitiba, where planning and execution were based on the PMBOK®5ª Edition 2015 best 

practices for project managemen; With these work were found the processes that were most 

suitable for a small project, showing that the guide serves for all types and sizes of projects. 

 Key Words: E-commerce, project management, best practices, projects. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é conhecido em todo o mundo por ter um vasto número de empreendedores, 

ficando com papel de destaque entre vários países onde mais abrem novas empresas todos os 

anos. Porém poucas empresas estão preparadas para dar continuidade nos negócios no decorrer 

do tempo.  

Além de grande parte da população almejar ter o seu próprio negócio com a crise que o 

país tem passado nos últimos anos atrelada ainda às transformações do mercado do trabalho, 

nada seria mais apropriado do que estar preparado para estas mudanças que ocorrem cada vez 

rápidas no nosso dia a dia. 

Então, como podemos utilizar o gerenciamento de projetos para o planejamento e 

abertura de novas empresas para que elas possam prosperar? 

A ligação entre o gerenciamento de projetos com a abertura de novos negócios pode ser 

de suma importância devido ao fato que existem recursos que são conhecidos, prazo para 

concepção com início e fim do planejamento gerando um resultado único podemos concluir 

que nada melhor do que utilizarmos dos conhecimentos e boas práticas do Guia PMBOK® 5ª 

Ed. 2015 para a elaboração do planejamento da abertura de uma nova empresa. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O trabalho proposto será estudar e identificar quais são os processos dentro das boas práticas 

do Guia PMBOK®5ª Edição2015 que serão mais adequados para o planejamento e criação de 

um e-commerce na Cidade de Curitiba, Paraná. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Elaborar um Plano de Gerenciamento de Projetos, com a utilização das melhores práticas 

do guia PMBOK®5ª Edição2015 para a criação de um e-commerce. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Abertura de uma empresa de e-commerce na cidade de Curitiba, Paraná no prazo de 

quatro meses. 

  

1.3. JUSTIFICATICA 

O e-commerce tem cada vez mais adeptos por suas inúmeras facilidades. A imensa 

variedade de produtos que são muitas vezes maiores do que encontramos nas lojas físicas, o 

tour virtual de todos os ângulos do produto e ainda praticidade de poder comprar a qualquer 

hora do dia ou até mesmo hora da noite, somente com acesso à internet através de um 

computador ou smartphone/tablet. 

 A previsão para os próximos dez anos é o aumento cada vez mais considerado do 

faturamento das lojas virtuais. Até mesmo a projeção de que os correios já não entregarão mais 

cartas e sim mercadorias do comércio eletrônico e que os grandes shoppings se transformarão 

em grandes centros gastronômicos e de lazer e não mais de compras de mercadorias. 

Por isso a evolução de vendas do e-commerce no Brasil não para de crescer conforme 

gráfico da E-bit que é uma empresa presente no mercado nacional desde o ano 2000 que 

monitora hábitos de consumo e as tendências do mercado do e-commerce brasileiro. 

 

Tabela 1: Evolução de faturamento do e-commerce no Brasil 

Fonte: www.ebit.com.br 
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Juntando os números de faturamento do comércio eletrônico que não param de crescer 

com as facilidades que o mundo online oferece e as tendências para o futuro que já estão 

acontecendo, a abertura de um e-commerce em conjunto com as boas práticas do gerenciamento 

de projetos é o objetivo desde trabalho para chegarmos a um resultado final onde planejamento 

e execução sejam os mais próximos possíveis. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 A seguir será apresentado o referencial teórico para o desenvolvimento do trabalho, 

levando em consideração os processos mais significativos para projetos de pequeno porte. 

 

2.1.O CONCEITO DE E-COMMERCE 

O e-commerce é a abreviação para palavra em inglês eletronic commerce que significa 

em português comércio eletrônico.  

O modelo de comércio utilizado pelo e-commerce é qualquer dispositivo eletrônico com 

acosso a internet como smarthphones, tables e computadores onde a facilidade online é tanto 

para aqueles que querem ofertar algo para vender como aqueles que querem comprar qualquer 

coisa desde sapatos, roupas, passagens de avião, produtos de beleza, obras de arte e quaisquer 

outros produtos desde usados até produtos de luxo e exclusivos. 

 

2.2.A EMPRESA E O MERCADO VIRTUAL 

 O estudo será feito de para a abertura de uma empresa de produtos de design onde a 

exclusividade de produtos ofertados com destaque para a qualidade da matéria prima com 

projetos de design exclusivo. A ideia é ser diferente para atingir um nicho específico de clientes 

que irão apreciar o que a marca tem a oferecer desde o seu conceito de marca até a gestão de 

seus produtos. 

“Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, para os próximos anos o 
comércio eletrônico deve permanecer crescendo e aumentando sua participação em relação ao 
varejo tradicional. O setor tem se mostrado como uma excelente alternativa na busca de novos 
negócios para o consumidor. As compras de produtos pela Internet podem ser mais planejadas, 
pois com esse canal o consumidor consegue comparar produtos e preços antes de fechar um 
pedido. Mais de 90% das lojas de comércio eletrônico são consideradas pequenas. Segundo a 
BigDataCorp, as lojas de comércio eletrônico consideradas pequenas (que recebem até 10 mil 
visitantes por mês) representam 92,64% do mercado, enquanto as lojas medianas (entre 10 mil e 
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500 mil visitantes), apresentaram queda de 2015 para 2016, representando 6,61% do mercado e 
as grandes 0,98%. ”  

Fonte:http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/comomontarumalojairtual,00
287 a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD?origemtema&codTema=2 

 

 

2.3.ANÁLISE DE VIABILIDADE 

O Valor Presente Líquido e a Taxa Interna de Retorno permitem analisar a viabilidade 

financeira de projetos ou novos negócios, a partir das estimativas dos investimentos iniciais e 

retornos futuros (fluxos de caixa).  

Com as receitas estimadas para os primeiros cinco anos do projeto ele é um negócio 

viável, pois quanto maior o VPL, mais lucrativo será o projeto ou novo negócio.  

 Ano Projeto  
 0 -R$  10.000,00   
 1  R$     3.000,00   
 2  R$     8.000,00   
 3  R$   15.000,00   
 4  R$   15.000,00   
 5  R$   20.000,00   
    
    
 i 50%  
 TIR 75%  
 VPL  R$     5.596,71   
    

Se tratando do estudo para um projeto que ainda será desenvolvido, com a taxa esperada 

de i de 50% sendo a TIR 75% o projeto com os fluxos de caixa estimados está acima da taxa 

esperada de retorno, sendo portando um projeto viável. 

 

2.4. ELABORAÇÃO DO BRANDING, O QUE É A CRIAÇÃO DE UMA MARCA 

 A palavra Branding deriva da língua inglesa e vem da palavra Brand que significa 
marca. Branding seria a construção de uma marca, a gestão da marca.  

Quando pensamos no logotipo de uma marca achamos a priori que isso é o branding. 
Porém a criação de uma marca vai muito além do logotipo, pois na criação se estuda muito mais 
sobre o que a empresa pretende passar aos seus clientes. Podemos pensar nos cinco sentidos, o 
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branding começa pela imagem que deseja passar, a linguagem que deseja transmitir e demais 
sentimentos do cliente ao comprar um produto. 

O branding tem uma força tarefa investigativa na estratégia da empresa para otimizar 
relações com os respectivos públicos que tem como alvo e tem como principal foco o valor 
simbólico da marca, a percepção de seus clientes em relação à sua marca e não somente ao seu 
valor econômico. 

 

2.5.GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 O gerenciamento de projetos é algo que abrangente à todas as áreas das empresas e até 
mesmo no nosso dia a dia onde qualquer coisa que tenha planejamento e um resultado final 
único pode ter processos do gerenciamento de projetos.  

 O gerenciamento de projetos pode ser usado na organização de uma festa de casamento, 
com dia local, partes interessadas, orçamento e outros tantos assim como a construção de um 
edifício comercial ou residencial.  

Segundo a definição do ”PMBoK, 5ª. Edição é:  
 

“Esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. ” 
 
A iniciativa deve ser do Gestor de Projetos em melhor adequar as melhores ferramentas 

para o projeto que está inserido. Podemos usar muitos dos processos ou poucos, mas sempre 
será muito mais sucedido se utilizar de um guia como o PMBoK. 

 
 

“Gerenciamento de Projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e téc-
nicas nas atividades do projeto com o objetivo de atender aos seus requisitos. ”PMBoK, 5ª. Ed. 

 

Cada projeto é único, por isso sempre será desafiador, mas se começar a entender a 
importância de documentar todas as etapas e mudanças, de planejar o controle de mudanças, se 
coletar corretamente os requisitos dos clientes e as expectativas de todos os envolvidos o 
desenvolvimento do projeto será muito melhor a cada projeto que se inicia e encerra. 

 

“Tratar do tema gestão de projetos é uma iniciativa desafiadora, uma vez que não há fórmula 
mágica que garanta o sucesso de qualquer empreendimento desenvolvido no interior da sociedade 
e realidade humana” Moacir Ribeiro de Carvalho Júnior (2012) 

 

Segundo PMBOK (2015) os projetos atingem quaisquer níveis organizacionais, podem 
ter equipes grandes assim como equipes com uma única pessoa, pode ser dentro de uma 
organização ou em múltiplas unidades organizacionais de múltiplas organizações. Ou seja, os 
projetos podem ser úteis para todos que souberem usar as suas ferramentas e técnicas para um 
resultado único. 
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2.5.1 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

O gerenciamento de projetos é dividido em nove áreas de conhecimento: escopo, tempo, 
custos, qualidade, recursos humanos (RH), comunicações, riscos, partes interessadas e 
integração conforme o PMBoK, 5ª. Edição que podem ser visualizados na figura abaixo: 

 
    

 
Figura 1 

 

Para as áreas de conhecimento representadas acima faremos a divisão de cada uma delas 
apresentando os seus respectivos processos. 

 

2.5.1.1.GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

 O gerenciamento do escopo do projeto é o processo que garante que o projeto irá incluir 
todo o trabalho requerido e também só o trabalho que foi requerido, sendo assim o trabalho que 
não foi descrito no escopo não faz parte do projeto. 

 O guia PMBoK, 5ª. Ed. (2015) fornece a seguinte visão detalhada sobre os processos de 
gerenciamento de escopo do projeto: 

 

 Planejar o gerenciamento do escopo: O processo de criar um plano de gerenciamento do escopo do 
projeto que documenta como tal o escopo será definido, validado e controlado. 
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 Coletar os requisitos: O processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos 
das partes interessadas a fim de atender aos objetivos do projeto.  

 Definir o escopo: O processo de detalhamento de uma descrição detalhada do projeto  

 Criar a EAP: O processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes 
menores e mais facilmente gerenciáveis. 

 Validar o escopo: O processo de formalização da aceitação das entregas concluídas do projeto. 

 Controlar o escopo: O processo de monitoramento do andamento do escopo do projeto e do produto 
e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo. 

 

O gerenciamento de escopo é a base para o planejamento do projeto e para a criação de 
sua linha de base e deve ser conduzido de modo preciso. 

          

2.5.1.2.GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA 

 O objetivo do Gerenciamento de tempo é garantir que os processos do projeto sejam 
feitos dentro do prazo pontual do projeto. A criação de uma Estrutura Analítica de Processo 
(EAP) bem detalhada e definida servirá para a condução do cronograma do projeto.  

 Segundo o guia PMBOK (2015) os processos necessários para gerenciar o termino 
pontual são: 

 

 Planejar o Gerenciamento do cronograma –O processo de estabelecer as políticas, os 
procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e 
controle do cronograma do projeto. 

 Definir as atividades– O processo de identificação e documentação das ações específicas a serem 
realizadas para produzir as entregas do projeto. 

 Sequenciar as atividades – O processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre 
as atividades dos projetos. 

 Estimar recursos das atividades – O processo de estimativa dos tipos e quantidades de material, 
recursos humanos, equipamentos ou suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade. 

 Estimar a duração das atividades – O processo de estimativa do número de períodos de trabalho 
que serão necessários para terminar cada atividade específica com os recursos estimados. 

 Desenvolver o cronograma – O processo de análise das sequencias das atividades, suas durações, 
recursos necessários e restrições do cronograma visando criar o modelo de cronograma do projeto. 

 Controlar o cronograma– O processo de monitoramento do andamento das atividades do projeto 
para atualização no seu progresso e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do 
cronograma para realizar o projeto. 

 

2.5.1.3.GERENCIAMENTO DOS CUSTOS 

 O gerenciamento de custos baseia-se em planejar e gerenciar o orçamento do projeto 
juntamente com as outras áreas onde há fatores que irão variar os custos, como cronograma, 
qualidade, recursos e demais áreas do projeto. 

 
 
Visão dos processos de gerenciamento de custos. (PMBoK, 5ª. Edição) 
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 Planejar o Gerenciamento de Custos - Definir técnicas, ferramentas e informações a serem 
utilizadas nas estimativas de custos; Metodologia para criação do orçamento e descrição de como 
serão utilizados os processos de gerenciamento de custos; e, definir indicadores, responsabilidades e 
formas de medição e acompanhamento dos custos do projeto. 

 Estimar os custos – desenvolvimento de uma estimativa dos custos dos recursos necessários para 
terminar as atividades do projeto. 

 Determinar o Orçamento – agregação dos custos estimados de atividades individuais ou pacotes de 
trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos. 

 Controlar os custos – controle dos fatores que criam as variações de custos e controle das mudanças 
no orçamento do projeto 

 
 

2.5.1.4. GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 

 O gerenciamento das partes interessadas abrange todos os processos para identificar 
todos que serão impactados direto ou indiretamente pelo projeto. Tem como principal objetivo 
identificar as expectativas frente ao projeto de todos os envolvidos. Aqueles que são a favor e 
também aqueles que são opostos ao projeto. Os envolvidos no projeto podem ser pessoas, 
grupos e organizações e podem ser internas ou externas ao projeto. 

O principal foco do gerenciamento das partes interessadas é manter uma comunicação 
clara e constante para entender o mais perto da realidade o que estas partes têm como 
expectativas e as suas necessidades sempre resolvendo os conflitos e mantendo as partes 
engajadas no projeto.  

 

2.5.1.5. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO 

  O gerenciamento da qualidade descreve os processos e as atividades que serão feitos 
para garantir que o projeto irá satisfazer os requisitos das políticas de qualidade.  

 A qualidade deve atender as expectativas do cliente conforme requisitos e a adequação 
ao uso.  

 Principais ferramentas para análise da qualidade: 

 Análise Custo benefício: quando é menos custoso prevenir problemas do que perder 
dinheiro e tempo para corrigir falhas depois que já aconteceram. 

 Custo da qualidade – internos e externos. Custos que serão aplicados na 
conformidade ou na não conformidade da qualidade. Sendo que a não conformidade 
sempre terá maior custo. 
 

Segundo Xavier (2009) os processos envolvidos na garantia de que o projeto irá cumprir 
com os objetivos aos quais foi realizado: 

 Planejar a qualidade: é o processo necessário para identificar os padrões de qualidade 
relevantes para o projeto e determinar como satisfazê-los; 
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 Garantir a qualidade: aplica as atividades de qualidade planejadas e sistemáticas para 
garantir que o projeto empregue todos os processos necessários para atender os 
requisitos; 

 Controlar a qualidade: é o processo necessário para monitorar resultados específicos 
do projeto, a fim de determinar se eles estão de acordo com os padrões relevantes de 
qualidade, e identificar maneiras de eliminar as causas de um desempenho 
insatisfatório. 

 

 

2.5.1.6. GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO PROJETO 

 O gerenciamento de recursos humanos descreve os processos que vão organizar e 
gerenciar a equipe do projeto. 

 

2.5.1.7. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO 

 Segundo Xavier (2009) o gerenciamento das comunicações descreve os processos de 
guarda de dados, coleta de dados, disseminação e também armazenamento e destinação final 
das informações do projeto para que seja feita da melhor forma possível.  

 Importante identificar todas as partes interessadas que serão impactadas no projeto. 
Importante planejar a forma como as informações serão distribuídas para o sucesso do projeto. 

Segundo Carvalho Júnior (2012) não basta colher dados de um determinado setor, é 
imprescindível a sua análise e saber usá-los no sentido de melhorar os processos internos do 
projeto. 

 A produção de relatórios de comunicação de formas semanais ou diárias ou até mesmo 
mensais para informar o andamento do processo influência muito no engajamento da equipe e 
no sucesso do projeto. 

 

2.5.1.8. GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES 

 O gerenciamento de aquisições irá gerenciar as compras de produtos e serviços que são 
externos ao projeto. Abrange o gerenciamento de administração de contratos e de pedidos de 
compras emitidos e autorizados pela equipe do projeto. 

  

2.5.1.9 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO 

 O gerenciamento da integração é considerado pelo PMI um dos maiores e mais 
importantes para o gerente de projetos. Nele devem estar descritos os processos e as atividades 
que integram tudo dentro do gerenciamento de projetos.  



10 

 

 Segundo Xavier (2009) deve conter: termo de abertura do projeto, o plano de 
gerenciamento do projeto, deve monitorar e controlar o trabalho do projeto, realizar o controle 
de mudanças e ainda encerrar cada fase do projeto. 

 

2.6.PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

 O plano de gerenciamento do projeto é o documento formal que servirá de guia para 
execução do projeto para controlar o escopo do projeto.   

 Conforme Vargas (2003) no plano devem estar documentados: 

 Título do projeto 

 Nome da pessoa responsável pela elaboração do documento 

 Descrição dos processos de gerenciamento de escopo 

 Priorização das mudanças e as suas respostas 

 Frequência de avaliação do escopo do projeto 

 Alocação financeira das mudanças de escopo 

 Nome do responsável pelo plano 

 Frequência da atualização do plano de gerenciamento de escopo 

 Assuntos relacionados a gerenciamento de escopo que não foram previstas no plano 

 Registro de alterações do plano 

 Aprovações 
 
  

2.6.1.PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO DO PROJETO 

 O plano de gerenciamento de escopo do projeto será a diretriz para as atividades e tarefas 
que integram o escopo do projeto, terá descrito o que compõe o escopo assim como as 
premissas, restrições e exclusões do escopo do projeto. 

 

2.6.1.1.TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 

 O termo de abertura do projeto é um documento que formaliza e autoriza formalmente 
o projeto. Tem como o seu principal papel levantar a ideia inicial do escopo do projeto e 
divulgá-la dentro da organização. 

 

2.6.1.1.1. JUSTIFICATIVA 

 Grandes empresas conhecidas mundialmente como a Amazon, AliexpresseAlibaba, e 
também no Brasil as lojas Americanas entre outras nem tão conhecidas, trabalham juntando as 
empresas que tem produtos para vender com pessoas de todo o mundo que buscam por seus 
produtos.  
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 A abertura de uma empresa de comércio eletrônico parte do mesmo princípio destas 
grandes empresas, onde irá buscar fornecedores que irão produzir e a venda será pela empresa 
do e-commerce. 

 Sendo uma empresa que irá ter a produção terceirizada poderá vender tudo àquilo que 
lhe for conveniente, logo não precisará de grande capital inicial para investir em máquinas e 
equipamentos de produção e a mão de obra não terá altos custos pois poderá começar com uma 
equipe muito reduzida. 

 

2.6.1.1.2.OBJETIVO 

O objetivo e desenvolver um projeto de criação de um e-commerce baseado nas técnicas 
e ferramentas do Guia PMBOK (2013) para que sejam cumpridos prazos, orçamentos e escopo 
estabelecidos. 

 

2.6.1.1.3. ESCOPO 

 O escopo do projeto é criar uma empresa com CNPJ para vendas online que atenderá 
através de uma plataforma online pessoas físicas e jurídicas. 

 A venda será de produtos projetados pela equipe de design da empresa e a produção será 
feita por fornecedores terceirizados. 

 O projeto deve abranger: 

 A abertura do CNPJ 

 Projetos em 2D e 3D de 5 produtos para início das vendas 

 Criação da Marca 

 Criação de uma página em uma rede social 

 Criação de um site de vendas 

 

2.6.1.1.4. PATROCINADOR DO PROJETO  

O patrocinador do projeto será o Sr. Victor. 

 

2.6.1.1.5. GERENTE DO PROJETO  

 O Gerente do Projeto será Bruna Zulauf da Silva 

 

2.6.1.1.6. AUTONOMIA DO GERENTE DO PROJETO 

 O gerente de projetos terá autonomia para tomar as decisões quanto aos custos, 
cronograma, irá consultar o Patrocinador do projeto quanto às mudanças de escopo. 
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2.6.1.1.7. PARTES INTERESSADAS 

 Escritório de Contabilidade (Organização dos documentos necessários para a 
abertura da empresa) 

  Prefeitura Municipal de Curitiba (Liberação para funcionamento) 

  Corpo de Bombeiros (Alvará para abertura do e-commerce no endereço escolhido) 

 Escritório de Marketing (Criação do Branding) 

 Empresa fornecedora de sites para e-commerce 

 Engenheiro responsável pelos projetos dos produtos 

 Marcenarias que irão produzir e entregar os produtos 

 Clientes  

 

2.6.1.1.8. PREMISSAS 

 O local escolhido será aprovado pelos órgãos anuentes. 

 A plataforma escolhida para venda online contará com meios de pagamento via 
cartão de crédito e débito e boleto. 
 

2.6.1.1.9. RESTRIÇÕES 

 As restrições: 

 O valor gasto não deverá ultrapassar o valor de R$15.000,00 

 O projeto deve ser executado no prazo de 4 meses 
 

2.6.1.1.10 RISCOS INICIAIS 

 Atrasos para abertura da empresa 

 Dificuldade para encontrar fornecedores para produção do produto 

 Investimentos iniciais em Marketing não atingirem o público necessário para 
manutenção do negócio 

 Anúncios pagos em redes sociais e Google serem acima do valor previsto. 

 

2.6.1.1.11 CUSTOS 

2.6.1.11.1 ESTIMAR OS CUSTOS 

Os custos da abertura do e-commerce ficam baseados em três pilares: a parte burocrática, 
que configura na contratação de um escritório de contabilidade que será responsável em 
resolver com os órgãos anuentes todo o processo da abertura e o aluguel mensal de um endereço 
fiscal. 

 O segundo pilar será com os fornecedores dos produtos, que após reuniões previas para 
escolha, será realizada a produção de protótipos que serão pagos e aprovados antes da produção 



13 

 

de vários itens. E então a produção de um estoque mínimo que ficou estipulado de vinte peças 
para início das ofertas de vendas. 

O terceiro pilar está no marketing. O principal meio de divulgação do e-commerce será 
o Instagram que possui um grande número de usuários ativos em que o público alvo é facilmente 
atingido. 

“O Instagram tem apenas sete anos desde seu lançamento, se destaca como uma 
das redes sociais mais atrativas para anunciar. Em 2016, a rede social divulgou ter mais 
de 500 milhões de usuários em todo o mundo, sendo que 300 milhões são ativos 
diariamente. O grande destaque dos anúncios no Instagram é o seu poder de 
segmentação, conseguindo atingir exatamente o público alvo de seu interesse. Ou seja, é 
possível segmentar por gênero, idade, localização geográfica, interesses de consumo e 
gerais, além de outras opções”. Fonte: http://bbmarketing.com.br/preco-para-anunciar-
no-instagram/ Acesso: 01/03/2018 

 

A escolha de um aplicativo como o Instagram porque podemos filtrar o público 
por idade, localização geográfica, por interesses, por gênero entre outros. Atualmente, 
os anúncios do Instagram podem ser criados de acordo com os seguintes objetivos. 

 

 Impulsionar as publicações; 
 Promover o seu site;  
 Direcionar as pessoas para o seu site;  
 Aumentar conversões no seu site;  
 Obter instalações para seu aplicativo; 
 Aumentar o envolvimento com seu aplicativo; 
 Alcançar pessoas próximas à sua empresa; 
 Aumentar a participação em um evento; 
 Fazer as pessoas obterem a sua oferta; 
 Obter visualizações de um vídeo seu; 
 Promover um catálogo de produtos; 
 Adquira cadastros para seu negócio; 
 Aumentar o reconhecimento da marca. 

Fonte: https://blog.hotmart.com/pt-br/como-anunciar-no-
instagram/Acesso: 01/03/2018 
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2.6.1.11.2 DETERMINAR O ORÇAMENTO 

    

 Custos abertura CNPJ Valor  
 Contabilidade  R$900,00  
 Junta Comercial  R$100,70  
 Alvará prefeitura municipal Curitiba R$193,00  
      
 Total R$1.193,70  

 

Fonte: a autora,2018. 
 
   

    

 Custos Fixos Valor  
 Contabilidade  R$199,00  
 Pacote Internet + telefone R$245,00  
 Endereço Fiscal R$60,00  
      
 Total R$504,00  

     Fonte: a autora,2018 

 

     

 Custos Variáveis Valor por Produto   

 Produto 1  R$60,00   

 Produto 2 R$40,00   

 Produto 3 R$80,00   

 Produto 4 R$80,00   

 Produto 5 R$40,00   

 Total R$300,00   

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Fonte: a autora,2018. 
 
 
 
 

Custos Projetos de Desenvolvimento Valor por Produto 
Projeto do Produto 1  R$180,00 
Projeto do Produto 2 R$250,00 
Projeto do Produto 3 R$200,00 
Projeto do Produto 4 R$150,00 
Projeto do Produto 5 R$300,00 
Total R$1.080,00 

Fonte: a autora,2018.  
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2.6.1.11.3 CONTROLAR OS CUSTOS 

       As mudanças nos gastos relativas a todas as áreas serão discutidas em reuniões agendadas 
para este fim e serão aprovadas pelo patrocinador e o gerente do projeto. 
 

Aprovações - Custos 
Equipe Assinatura Data 

Patrocinador do Projeto     

Gerente do Projeto     

Fonte: a autora. 

 

2.6.1.1.12 PRAZO 

O prazo para abertura do negócio deverá ser de quatro meses. 

 

2.6.1.2. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) 

 

1.DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DE UM E-COMMERCE  

1.1 Gerenciamento do projeto 

1.2 Contratação escritório de Contabilidade 

 1.2.1 Buscar potenciais escritórios 

 1.2.2 Reuniões com escritórios escolhidos 

  1.2.2.1 Levantamento de documentos 

  1.2.2.2 Entregar documentos  

  1.2.2.3 Aguardar prazos 

 1.2.3 Pagar pelos serviços prestados 

1.3 Contratação de Escritório de Branding   

 1.3.1 Buscar potenciais escritórios 

 1.3.2 Reuniões com escritórios escolhidos 

 1.3.3 Criação da marca 

  1.3.3.1 Criação de logotipo 1 

  1.3.3.2 Criação de logotipo 2 
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  1.3.3.3 Criação de Slogan 

 1.3.6 Criação de identidade visual  

1.3.6.1 Criar cartão de visitas 

1.3.6.2 Criar papelaria, papel timbrado, assinaturas de e-mails 

 1.3.7 Criação de Brand Book 

 1.3.8.Desenvolvimento de brindes 

  1.3.8.1 Escolher os procedimentos para entrega brindes 

  1.3.8.2 Escolher os brindes 

 1.3.9 Criação de manuais de linguagem e comunicação 

1.4 Criação do Marketing 

 1.4.1 Criar folders institucionais 

 1.4.2 Criar catálogos  

 1.4.3 Criar apresentações dos produtos 

 1.4.4. Criar folders promocionais 

 1.4.5 Criar materiais para feiras e eventos 

 1.4.6. Fazer pesquisas de macro ambientes 

 1.4.7. Fazer pesquisas de concorrentes 

 1.4.8. Criar cronograma de promoções 

1.5. Projetos de Design 

 1.5.1. Contratar um engenheiro para os projetos 

 1.5.2. Realizar os projetos em 2D e 3D 

 1.5.3 Criar 5 produtos para vendas 

1.6. Desenvolver fornecedores 

1.6.1 Fazer benchmarking dos concorrentes 

1.6.2 Analisar preços praticados 

1.6.3 Buscar fornecedores capacitados   

  1.6.3.1 Marcar reuniões  

  1.6.3.2 Pedir amostras 

  1.6.3.4 Comparar fornecedores 

  1.6.3.3 Fechar contratos 

1.6.4 Criar indicadores de qualidade 
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1.7 Criar Site 

  1.7.1 Analisar fornecedores de sites existentes 

  1.7.2 Comparar os preços 

1.7.3 Comparar os meios de pagamento 

1.7.4 Comparar as vantagens 

1.7.5 Escolher um site   

1.8 Realizar testes 

 1.8.1 Teste 1 

 1.8.2 Teste 2 

 1.8.3 Teste 3   

1.9 Finalização 

 1.9.1 Encerramento do projeto 

 1.9.2 Lições aprendidas 

 1.9.3 Termo de encerramento do projeto 

 

2.6.1.3 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO 

 O escopo do projeto consiste em desenvolver e criar uma empresa de vendas de produtos 
de design somente via comercio eletrônico. A empresa terá o CNPJ e o seu local de endereço 
fiscal na cidade de Curitiba – Paraná.  

 A empresa terá a produção terceirizada, somente ficando a critério dela os projetos dos 
produtos, sendo que será dona do projeto para uso exclusivo.  

 Assim como a produção, o site que irá comercializar os produtos será um site que tenha 
opções de pagamento via crédito e débito e que será adquirido com suas funcionalidades de  um 
dos fornecedores disponíveis como Pag seguro ou Uol. 

 A empresa irá focar na criação de produtos e na criação de sua marca para vendas através 
de mercado eletrônico.  

 

Exclusões do Escopo: 

* A formulação de um site 

* A fabricação de produtos 
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2.6.1.4 CONTROLE DO ESCOPO DO PROJETO 

 Quando for identificada a necessidade de mudança no espoco do projeto ela deverá 
respeitar as formalidades pela Solicitação de Mudança de escopo. 

 As mudanças serão solicitadas conforme abaixo, passarão pela aprovação do 
patrocinador após a apresentação da justificativa e do impacto da mudança; após essa aprovação 
terá assinatura para o novo plano pelo patrocinador e pelo gerente do projeto para formalizá-la.
  

 

Solicitação de Mudança Número: Solicitado por: 

  Data:   
      
Resumo da Mudança Solicitada:     
     
     
      
Descrição da Mudança:     
     
     
      
Justificativa da Mudança:     
     
     
      

Fonte: a autora,2018. 
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Parecer do Gerente do Projeto 

Impacto da Mudança no Plano 

Tempo (dias):   

Custo:   
      
Descrição dos Riscos:    
     
     
      
Recomendações:     
     
     
      
Avaliado por:   Data: 

      
Gerente do Projeto:  Data: 

  
  
   

Fonte: a autora,2018. 

 

Decisão do Patrocinador do Projeto: 

(    )  Aprovado Data: Assinatura do Patrocinador:  

(   ) Rejeitado      
      
Aprovação do Plano: Data: Assinatura do Gerente: 

      

      
      

Fonte: a autora,2018. 
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2.6.1.5 RESPONSÁVEL PELO PLANO DE GERENCIMENTO DO ESCOPO 

O responsável pelo plano de gerenciamento de escopo será o Gerente do Projeto. 

 

2.6.1.6. FREQUENCIA DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO 
ESCOPO 

 O plano de gerenciamento do escopo será feito através de reuniões semanais, sendo 
agendada para terças de cada semana, caso haja feriado ficará agendada a reunião para o 
próximo dia útil.  

 

2.6.2. PLANO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA 

 O prazo para término deste projeto é de quatro meses. O início do projeto foi no dia vinte 
de março deste ano e deve terminar no dia dez de julho deste mesmo ano. O projeto será 
elaborado conforme as fazes do cronograma forem sendo executadas. Sendo que algumas fases 
dependem da fase anterior e algumas podem ocorrem ao mesmo tempo. 

 O responsável pelo cumprimento das etapas do projeto será o gerente do projeto e a 
aprovação da conclusão deverá ser do Patrocinador do projeto. 

 

2.6.2.1. CONTROLE DO CRONOGRAMA 

 O cronograma do projeto segue no Apêndice A. 

 

2.6.2.2. FREQUENCIA DE AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA 

 A avaliação do projeto será realizada todas as terças para acompanhar as etapas do 
projeto. Serão elaborados relatórios para acompanhar a evolução dos custos, do cronograma e 
do andamento geral do projeto, sendo acompanhado pelo Patrocinador do projeto.  

 

2.6.2.3. RESPONSÁVEL PELO PLANO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA 

 O Gerente do Projeto que irá elaborar os relatórios semanais que irão servir de base para 
o preenchimento do cronograma do projeto.  

 

2.6.2.4 CONTROLE DE MUDANÇAS DE PRAZOS E SOLICITAÇÕES DE MUDANÇA 

 As mudanças do projeto deverão seguir o documento formal de solicitação de mudanças 
e deverá ser autorizado pelo Patrocinador do projeto. A solicitação de mudanças deverá ser feita 
na reunião semanal de acompanhamento do cronograma do projeto. 
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2.6.4 PLANO DE GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 

 Todas as partes interessadas no projeto serão de responsabilidade do Gerente do Projeto 
que deverá acompanhar através do cronograma com as partes interessadas as suas solicitações 
bem como acompanhar o seu engajamento com o projeto como um todo. 

 

2.6.4.1 MATRIZ DE STAKEHODERS (PARTES INTERESSADAS) 

 

PESSOA/GRUPO/ 
EMPRESA 

Nome do 
Contato 

Cargo 
Interesse com o 

Projeto 
Risco 

Relação com o 
Projeto 

Patrocinador Victor Patrocinador 
Obter Lucro com 

o Projeto 
Alto Aliado 

Gerento do Projeto Bruna Zulauf 
Gerente do 

Projeto 
Gerenciar o 

projeto 
Alto Aliado 

Escritório de 
Contabilidade 

A definir Fiscal Ofertar Serviços Baixo Aliado 

Prefeitura 
Municipal de 

Curitiba 
- Fiscal Obter Alvará Médio Desacelerador 

Corpo de 
Bombeiros 

- Fiscal Obter Alvará Médio Descalererador 

Escritório de 
Marketing 

A definir Marketing Ofertar Serviços Baixo Aliado 

Empresa 
fornecedora de 

sites para e-
commerce 

A definir Fornecedor Ofertar Serviços Baixo Aliado 

Engenheiro 
responsável pelos 

projetos dos 
produtos 

João Engenheiro 
Crescer 

profissionalmente 
com o projeto 

Alto Aliado 

Marcenarias que 
irão produzir e 

entregar os 
produtos 

A definir Fornecedor 
Obter Lucro com 

o Projeto 
Alto Aliado 

 Fonte: a autora,2018. 
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2.6.5.2 COMUNICAÇÃO COM AS PARTES INTERESSADAS 

 A comunicação com as partes interessadas listadas na matriz de Stakeholders (Partes 
Interessadas) será conforme a necessidade. Sendo que a equipe do Projeto irá se reunir todas as 
terças semanalmente. Ocorrendo a necessidade de outras reuniões estas serão agendadas. O 
principal meio de comunicação será por e-mail uma vez que a empresa é de comercio eletrônico.  

Os fornecedores de produtos serão visitados e auditados também conforme a 
necessidade da equipe do Projeto. 

Reuniões com o escritório de contabilidade e escritório da criação da marca e marketing 
será sob demanda. 

 

2.6.6. PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES  

 As aquisições do Projeto serão conforme as necessidades da equipe do projeto. Como o 
projeto depende de terceiros para grande parte dos seus produtos, o Gerente de Projetos e o 
Patrocinador serão juntamente responsáveis pela escolha dos fornecedores. 

 Primeiramente o Gerente de Projetos irá providenciar possíveis fornecedores e então a 
seleção será feita entre os candidatos pelo GP e Patrocinador.  

 

2.6.6.1. SELEÇÃO DE FORNECEDORES  

  A seleção dos fornecedores será feita através de orçamentos enviados pelos potenciais 

parceiros da empresa e deverá cumprir com os seguintes critérios: 

 Prazo de entrega 

 Preço 

 Condições de pagamento 

 Conformidade com a especificação técnica dos produtos 
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2.6.6.2. ELABORAÇÃO DE CONTRATO PRELIMINAR DE FORNECIMENTO DE 
PRODUTO 

 

LOGO DA EMPRESA                                          NOME, ENDEREÇO E CNPJ

  

GARANTIAS MÍNIMAS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPRESA XXX 

LTDA. 

Considerado a relação comercial estabelecida entre a XXX e 

____________________(nome da empresa) segue neste termo as garantias mínimas de 

fornecimento de bens e serviços exigidos pela empresa XXX Ltda. 

1. Executar o fornecimento de bens e serviços com garantia técnica em conformidade 
com os pedidos a serem emitidos e condições comerciais estabelecidas no mesmo 
ato, obedecendo rigorosamente às cláusulas contratuais, bem como utilizar as 
melhores práticas, técnicas e materiais, sendo serviços, executá-lo de maneira 
eficiente e por profissionais qualificados e habilitados para a atividade; 
 

2. Comprometimento em manter ilesa a XXX Ltda de qualquer ação judicial (em 
qualquer âmbito do Brasil), de danos e indenizações, responsabilidades contra 
terceiros, perdas, custos não contemplados, reembolso de despesas derivadas ou 
relacionados com reclamações contra os produtos que integrarem o escopo do 
pedido, nos termos das leis vigentes. 
 

Os termos acima dispostos representam as condições preliminares para a consideração de 

uma relação comercial firmada entre a XXXX Ltda. e a ____________________(nome da 

empresa) não caracterizando alteração ou renovação das condições comerciais. 

Atenciosamente, 

Assinatura ______________________________________ 

Função     ______________________________________ 

Data:  
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3. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi elaborar um Plano de Gerenciamento de Projetos, com a 

utilização das melhores práticas do guia PMBOK® 5ª Edição 2015 para o desenvolvimento e 

criação de uma empresa de E-commerce na cidade de Curitiba. 

A decisão da elaboração de um plano de gerenciamento de projetos foi o aumento do êxito 

dos projetos quando o guia do PMI é utilizado. A abertura de uma empresa de e-commerce foi 

escolhida pois o setor encontra-se na contramão da crise, apresentando um contínuo aumento 

do faturamento e uma considerável expansão no número de usuários que compram produtos 

online.  

No desenvolvimento teórico do trabalho foi possível identificar dentro dos processos do 

Guia PMBOK®5ª Edição 2015 uma linha de base para a criação, desenvolvimento e para o 

sucesso do Projeto. O planejamento pautado no gerenciamento de escopo, tempo, custos, 

comunicação e partes interessadas foi fundamental para um bom andamento do trabalho com 

todos envolvidos e tendo a visão geral do que estava sendo executado e para onde iriam as 

próximas etapas do projeto. 

 No decorrer do uso das melhores práticas de gestão de projetos, ficou evidente que para 

qualquer tamanho de projeto, desde um projeto para extração de Petróleo por uma empresa de 

grande porte como a Petrobrás bem como um projeto de pequeno porte para uma empresa que 

venderá produtos terceirizados online o uso do guia das boas práticas do PMBoK foi de suma 

importância para planejamento e execução do projeto. Qualquer projeto que tenha prazo 

determinado, orçamento determinado e um resultado único pode utilizar destas ferramentas e 

técnicas.  

Como recomendações futuras baseadas no presente trabalho é que para outros projetos 

nesta empresa, dentro dos departamentos de vendas, de criação de produtos, na comunicação e 

no engajamento das partes interessadas o uso das boas práticas do Guia PMBOK seja 

continuamente utilizado para o sucesso dos projetos.  
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6.APÊNDICES 



28 

 

Nome da Tarefa Data de Início Término Responsável Concluída Duração

DESENVOLVIMENTO E ABERTURA DE 
UM E-COMMERCE UTILIZANDO AS 
BOAS PRÁTICAS DO GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS

Contratação escritório de 
Contabilidade

12/03/18 30/04/18 36d

Buscar potenciais escritórios 12/03/18 19/03/18 Bruna Zulauf 100% 6d

Reuniões com escritórios escolhidos 20/03/18 23/03/18 Bruna Zulauf 100% 4d

Levantamento de documentos 23/03/18 23/03/18 Bruna Zulauf 100% 1d

Entregar documentos 26/03/18 26/03/18 Bruna Zulauf 100% 1d

Aguardar prazos 26/03/18 30/04/18 Bruna Zulauf 20% 26d

Pagar pelos Serviços Prestados 30/04/18 30/04/18 1d

Contratação de Escritório de 
Branding

30/04/18 03/05/18 4d

Buscar potenciais escritórios 30/04/18 30/04/18 Bruna Zulauf 30% 1d

Reuniões com escritórios escolhidos 01/05/18 03/05/18 Bruna Zulauf 30% 3d

Criação da marca 04/05/18 10/05/18 5d

Criação de logotipo 1 04/05/18 10/05/18 Bruna Zulauf 20% 5d

Criação de logotipo 2 04/05/18 10/05/18 Bruna Zulauf 30%

Criação de logotipo 3 04/05/18 10/05/18 Bruna Zulauf 80%

Criação de identidade visual 30/04/18 09/05/18 8d

Criar cartão de visitas 30/04/18 09/05/18 Bruna Zulauf 80% 8d

Criar papelaria, papel timbrado, 
assinaturas de e-mails

30/04/18 09/05/18 Bruna Zulauf 70% 8d

Criação de Brand Book 30/04/18 09/05/18 Bruna Zulauf 60% 8d

Desenvolvimento de brindes 02/05/18 11/05/18 0 8d

Escolher os procedimentos para 
entrega brindes

02/05/18 11/05/18 Bruna Zulauf 0% 8d

Escolher os brindes 02/05/18 11/05/18 Bruna Zulauf 0% 8d

Criação de identidade visual 07/05/18 25/05/18 15d

Criar cartão de visitas 07/05/18 14/05/18 Bruna Zulauf 80% 6d

Criar papelaria, papel timbrado, 
assinaturas de e-mails

07/05/18 08/05/18 Bruna Zulauf 80% 2d

Criação de Brand Book 07/05/18 07/05/18 Bruna Zulauf 70% 1d

Desenvolvimento de brindes 09/05/18 11/05/18 Bruna Zulauf 30% 3d

Escolher os procedimentos para 
entrega brindes

14/05/18 14/05/18 Bruna Zulauf 30% 1d

Criação de manuais de linguagem e comunicação14/05/18 14/05/18 0,3 1d

Criação do Marketing 21/05/18 25/05/18 5d

Criar folders institucionais 21/05/18 25/05/18 Bruna Zulauf 0% 5d

Criar catálogos 21/05/18 25/05/18 Bruna Zulauf 0% 5d

Criar folders promocionais 21/05/18 25/05/18 Bruna Zulauf 0% 5d

Criar materiais para feiras e eventos 21/05/18 25/05/18 Bruna Zulauf 0% 5d

Fazer pesquisas de macro ambientes 21/05/18 25/05/18 Bruna Zulauf 0% 5d

Fazer pesquisas de concorrentes 21/05/18 25/05/18 Bruna Zulauf 0% 5d

Criar folders promocionais 21/05/18 25/05/18 Bruna Zulauf 0% 5d

Criar cronograma de promoções 21/05/18 25/05/18 Bruna Zulauf 0% 5d

Desenvolver Fornecedores 21/05/18 25/05/18

Fazer benchmarking dos concorrentes 21/05/18 25/05/18 Bruna Zulauf 0%

Analisar preços praticados 21/05/18 25/05/18 Bruna Zulauf 0%

Buscar fornecedores capacitados 04/06/18 27/06/18 18d

Marcar reuniões 04/06/18 04/06/18 Bruna Zulauf 0% 1d

Pedir amostras 04/06/18 14/06/18 Bruna Zulauf 0% 9d

Comparar fornecedores 14/06/18 21/06/18 Bruna Zulauf 0% 6d

Fechar contratos 25/06/18 27/06/18 Bruna Zulauf 0% 3d

Criar indicadores de qualidade 04/06/18 27/06/18

Criar Site 04/06/18 27/06/18 18d

Analisar fornecedores de sites 
existentes

04/06/18 14/06/18 Bruna Zulauf 0% 9d

Comparar os preços 04/06/18 14/06/18 Bruna Zulauf 0% 9d

Comparar os meios de pagamento 04/06/18 14/06/18 Bruna Zulauf 0% 9d

Comparar as vantagens 14/06/18 21/06/18 Bruna Zulauf 0% 6d

Escolher um site 25/06/18 27/06/18 Bruna Zulauf 0% 3d

Realizar testes 02/07/18 04/07/18 3d

teste 1 02/07/18 02/07/18 Bruna Zulauf 0% 1d

teste 2 03/07/18 03/07/18 Bruna Zulauf 0% 1d

teste 3 04/07/18 04/07/18 Bruna Zulauf 0% 1d

Finalização 09/07/18 10/07/18 2d

Encerramento do projeto 09/07/18 09/07/18 Bruna Zulauf 0% 1d

Lições aprendidas 09/07/18 09/07/18 Bruna Zulauf 0% 1d

Termo de encerramento do projeto 10/07/18 10/07/18 Bruna Zulauf 0% 1d  
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7. ANEXOS 

 


