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Resumo 

A cada momento surgem novos empreendedores, novas ideias, novos conceitos, enfim novos 
negócios no Brasil e no mundo, porém no atual cenário econômico brasileiro, muitas vezes 
profissionais empreendedores surgem em busca de recolocação no mercado de trabalho, com 
ambições em ter o seu próprio negócio, ser independente, aumentar os seus rendimentos ou 
por apresentarem um serviço ou produto diferenciado e de qualidade. Atualmente a facilidade 
de entrar e começar a atuar no mercado é muito grande, mas as dificuldades em se manter, são 
maiores ainda, muitos negócios acabam se perdendo no caminho por não possuírem estudo 
adequado, pelo projeto não ter um escopo bem definido, por não saberem o que querem e 
onde querem chegar, pecam pela falta de planejamento o que traz dificuldades em se manter 
lucrativo ao longo do tempo. Baseado nas dificuldades que muitos empreendedores vêm 
encontrando, o presente trabalho tem como objetivo apresentar que é possível através das 
boas práticas do Gerenciamento de Projetos conseguir traçar um caminho para o sucesso do 
novo negócio, ou principalmente no caso de negócios em andamento, conseguir elaborar um 
diagnóstico de como o projeto está e quais atitudes corretivas e novas metas devem ser 
implantadas, estudos e inclusões que podem ser feitas através do auxílio de uma Consultoria 
em Gerenciamento de Projetos.  

 

 Palavras Chave: Novos Negócios; Empreendedores; Gerenciamento de Projetos; 

Consultoria em Gerenciamento de Projetos. 

 



 

 

Abstract 

At each moment it is born new entrepreneurs, new ideas, new concepts, new business in 
Brazil and in the world, but in the current Brazilian economic scenario, entrepreneurial 
professionals often emerge in search of replacement in the labor market, with ambitions to 
have their own business, be independent, increase their income or by presenting a quality 
service or product differentiated. Currently the ease of entering and starting to operate in the 
market is very great, but the difficulties in staying, are even greater, many businesses end up 
getting lost on the way because they do not have adequate study, because the project does not 
have a well defined scope, know what they want and where they want to go, they sin for lack 
of planning, which makes it difficult to remain profitable over time. Based on the difficulties 
that many entrepreneurs have been encountering, this paper aims to show that it is possible 
through good Project Management practices to be able to trace a path to the success of the 
new business, or especially in the case of business in progress, diagnosis of how the project is 
and what corrective attitudes and new goals should be implemented, studies and inclusions 
that can be made through the assistance of a Project Management Consultancy. 
 

 Key Words: New Business; Entrepreneurs; Project Management; Project Management 

Consultancy. 
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1 INTRODUÇÃO  

A cada momento no Brasil surgem novas ideias e novos potenciais empreendedores, o 

país é conhecido por ser um país empreendedor, por ter o maior número de novos negócios ao 

ano. Pessoas que muitas vezes resolvem deixar uma carreira estável em busca de novos 

desafios, que querem juntar sua criatividade e imaginação em algo inovador e empreendedor 

no mercado e que acima de tudo querem se auto realizar, tornar-se independente e ser o seu 

próprio chefe. Porém em uma grande maioria desses empreendedores, não ocorre um estudo 

adequado de como entrar no mercado, faltam informações e planejamento para a sua inclusão 

e como se faz para desenvolver o seu novo negócio. Problemas que acabam culminando na 

desistência e saída do mercado, por não atingir lucros satisfatórios e os objetivos esperados. 

Ao iniciar qualquer ideia, qualquer projeto é preciso estabelecer um projeto inicial, com 

seus principais objetivos e alguns requisitos pré-estabelecidos, para a partir deste momento 

verificar os recursos disponíveis, como serão alocados e como será realizado. Com o passar 

dos anos inúmeras ações, metodologias e boas práticas foram sendo criadas para auxiliar no 

planejamento e desenvolvimento de projetos 

Com o desenvolvimento de novas metodologias, a necessidade de mão de obra 

especializada e qualificada foi crescendo com o tempo, e junto com essa demanda a 

necessidade de seguir padrões e métodos se intensificou, foi quando profissionais da área 

elaboraram um Guia o PMBOK (2017), Project Management Body of Knowloedged, trazendo 

um conglomerado das melhores ferramentas e técnicas que se pode utilizar em qualquer tipo 

de projeto. O guia descreve as melhores práticas e quais os processos podem ser inseridos no 

planejamento e desenvolvimento de projetos, desde pequenos novos negócios como grandes 

projetos das mais variadas áreas  

 

1.1 PROBLEMA 

Considerando que novos negócios surgem a todo momento, e muitos já estão em 

andamento sem um planejamento adequado e inúmeras falhas nos processos, é viável auxiliar 

no crescimento e desenvolvimento do negócio através da utilização das boas práticas do 

Gerenciamento de Projetos com uma consultoria?  
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1.2 OBJETIVO 

Propor através de uma consultoria a inclusão de boas práticas do Gerenciamento de 

Projetos recomendadas no Guia PMBOK (2017) no desenvolvimento de Novos Negócios. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Este trabalho propõe-se a analisar as boas práticas do Gerenciamento de Projetos do 

Guia PMBOK (2017), visando a sua aplicabilidade no desenvolvimento de diagnóstico para a 

inclusão de novos negócios no mercado ou na manutenção e ações corretivas que auxiliem um 

empreendimento a não chegar ao fracasso.  

 

1.4 JUSTIFICATVA E RELEVANCIA 

O tema proposto é muito pertinente e de grande relevância com o cenário econômico 

atual, uma vez que a população busca se reinventar a cada dia. Novos empreendimentos 

surgem a todo instante e muitos enfrentam grandes dificuldades em entrar no mercado ou se 

manter nele, a concorrência acirrada e falta de planejamento adequado acabam culminando no 

fracasso e na desistência de muitos negócios. A proposta deste trabalho visa acrescentar 

conhecimento aos novos empreendedores através de uma consultoria, que auxiliará na tomada 

de decisões e no auxilio da aplicação das melhores práticas do gerenciamento de projetos para 

o desenvolvimento do novo negócio. 

  

1.5 METODOLOGIA 

Revisão de referencial teórico e estudo de caso 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 EMPREENDEDORISMO 

De acordo com o economista Schumpeter (1942) o termo empreendedor está 

diretamente ligado ao desenvolvimento econômico. Na sua visão existe um processo de 

destruição criativa, denominado de empreendedor, onde existe um processo de substituição de 

algo velho, como produtos, empresas e práticas que se tornam obsoletos e de não uso, para 

criar algo novo e abrir-se diante das inovações disponíveis no mercado. 

O SEBRAE define como empreendedorismo o ato de empreender, dentro de uma 

sociedade, mercado ou empresa fazer algo novo ou diferente, buscar novas oportunidades, por 

meio de inovações e criatividade. Colocar e em prática, desenvolver uma nova ideia ou 

adotando novas maneiras de fazer algo já existente, oferecer produtos ou serviços inéditos, 

porém um novo empreendedor para assim ser considerado, é necessário ser pioneiro no que 

oferece. 

Para André Neto (2013) microempreendedores individuais se destacam no segmento 

do empreendedorismo uma vez que abertura de novas empresas, principalmente de pequeno 

porte vem se destacando no mercado atual. Processos criativos com valor agregado, esforço e 

tempo dedicados junto com riscos financeiros, sociais e psicológicos geram na contrapartida 

recompensas e satisfação pessoal e econômica. 

O processo de empreender passa por algumas fases: 

1. Identificar e reconhecer uma oportunidade; 

2. Decisão de seguir em frente com recursos iniciais como recursos financeiros, 

humanos, ambientais e jurídicas; 

3. Lançar a nova ideia, o novo empreendimento com os recursos iniciais reunidos; 

4. Traçar um Plano de Negócios e construir um caminho ao sucesso, angariar bons 

recursos humanos nesta fase faz uma significativa diferença, é nesta fase que um 

empreendimento pode se tornar lucrativo e crescer se bem administrado; 

5. Após empreender boas ideias, tempo e esforço é hora de colher as recompensas, os 

benefícios que o novo empreendimento pode proporcionar, sempre de maneira 

cautelosa e cuidadosa, para que os benefícios continuem se maximizando com o 

tempo. 



4 

 

O SEBRAE ressalta que um empreendedor é movido pela sua realização, desejo de 

assumir responsabilidades e a harmonia entre sua criatividade e a imaginação. Para alcançar 

os objetivos traçados é necessário ainda foco, determinação, habilidade em organizar, liderar 

pessoas e conhecimento técnicos nas etapas e processos. 

 

2.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

O Guia PMBOK (2017), Project Management Body of Knowloedged, define projeto 

como sendo um conjunto de atividades temporárias, destinadas a algum tipo de serviço, 

desenvolvimento de um produto ou um resultado único, sendo realizadas em grupo. Projeto é 

um esforço temporário, com objetivos definidos, tendo início e fim, ocorre com o atingimento 

desses objetivos, ou quando o mesmo não é mais necessário, mostrando inviabilidade em 

continuar. 

Gerenciamento de projetos, segundo o PMBOK (2017) atende uma série de requisitos e 

especificações dentro de um conjunto aplicado de conhecimento, habilidades, boas práticas, 

ferramentas e técnicas. Dentro desse conjunto é esperado que tempo, custo e qualidade sejam 

atingidos, conforme estabelecidos anteriormente. Dentro de uma organização, pode ser tratado 

como uma competência estratégica, pois auxilia na união de resultados com os objetivos do 

negócio, elevando o nível de competitividade do mercado. 

Segundo o PMI (2017), Project Management Institute o gerenciamento de projetos já é 

utilizado há bastante tempo, porém, formalizado em meados do século XX, durante a Guerra 

Fria, onde existia a necessidade de desenvolver técnicas e ferramentas de gestão. A eficácia 

na gestão de um profissional da área de projetos vem sendo bastante desafiadora, porém 

tornando as organizações mais dinâmicas, competitivas e cada vez mais compostas por 

diversos projetos sendo desenvolvidos simultaneamente. 

O PMBOK (2017) ressalta que a implementação do gerenciamento de projetos através 

de processos auxilia e potencializa as chances de êxito. O Guia PMBOK, denomina como 

grupo de processos de gerenciamento de projetos, 47 processos agrupados em cinco 

categorias: 
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 Início: Formaliza a existência do projeto, define objetivos e escopo, nomeia o 

gerente de projeto, mobiliza recursos, é responsável pela autorização para 

iniciar o projeto ou uma fase; 

 Planejamento: Vislumbrando alcançar os objetivos propostos no início do 

projeto, o processo define o que será e como será feito, através da declaração 

de escopo e do plano de gerenciamento de projeto. 

 Execução: viabiliza as entregas do projeto, o trabalho definido no plano de 

gerenciamento, através de organizações, recursos e integração de pessoas. 

 Monitoramento e Controle: Através da linha de base definida no plano de 

gerenciamento, este processo possibilita acompanhar e revisar o progresso e 

desempenho do projeto, bem como a identificação de desvios para iniciar 

mudanças necessárias. Possibilita controlar essas mudanças, recomendar ações 

preventivas e maior atenção ao controle integrado das mudanças, para que 

somente as aprovadas sejam implementadas. 

 Encerramento: Processo que finaliza as atividades dos grupos de processos e 

formaliza o encerramento do projeto, os resultados alcançados, finalização dos 

contratos e da equipe. 

Os mesmos 47 processos definidos no PMBOK (2017) podem ser conhecidos de 

maneira completa em conceitos de uma área de especialização através de 10 áreas de 

conhecimentos: 

Figura 1: Áreas de Conhecimento do Gerenciamento de Projetos 

 

Fonte: Autor (2018) 
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Importante destacar que tanto o grupo de processos, quanto as áreas de conhecimento, 

conforme demonstrados na figura 2, são diferentes maneiras de entender e conhecer o 

gerenciamento de projetos.  

Figura 2: Fluxo Resumido de Processos PMBOK V.6 

 

Fonte: Professor Hélio R. Costa FGV, (2017) 

Para cada uma dessas áreas de conhecimento, um plano de gerenciamento deve ser 

elaborado, assim é possível um bom entendimento para conduzir o projeto. Algumas destas 

áreas serão destacadas na sequência, áreas estas que resultam do Plano de Gerenciamento do 

Projeto.ESCOPO 

O PMBOK (2017), define que a área de conhecimento com o objetivo principal de 

definir as características do projeto, é a de gerenciamento de escopo. Esta área inclui todos os 

processos necessários para garantir que todo o trabalho seja executado e o projeto seja 

encerrado com sucesso. Sendo de fundamental importância definir e controlar o que foi, ou 

não incluso no projeto. Em seu contexto, escopo apresenta referência a dois usos: 
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 Escopo do Produto: para atender os objetivos propostos no projeto, define as 

características e funções detalhadas de um produto, serviço ou resultado. 

Relacionado aos requisitos e especificações fornecidas anteriormente pelo 

cliente ou pelas partes interessadas (stakeholders). 

 Escopo do Projeto: o trabalho que deve ser empenhado, realizado para as 

entregas necessárias de um produto, serviço ou resultado com as características 

e funções já detalhadas. 

Segundo o PMI, o escopo de um projeto começa a ser delineado ainda na proposta do 

projeto. O documento que autoriza o projeto formalmente é o TAP (Termo de Abertura do 

Projeto), através deste documento as partes interessadas são informadas que um determinado 

projeto existe, qual a sua finalidade e quem serão os envolvidos e responsáveis. O TAP deve 

através dele ou outros documentos referenciados deve conter: 

 Objetivo e/ou justificativa; 

 Descrição detalhada do projeto e/ou requisitos do produto 

 Requisitos necessários para alcançar a satisfação das necessidades, desejos e 

expectativas do cliente, dos patrocinadores e de partes interessadas; 

 Gerente do Projeto e seu nível de autoridade; 

 Organizações funcionais e sua participação; 

 Premissas; 

 Restrições; 

 Estudo de viabilidade justificando o projeto; 

 Orçamento; 

 Cronograma; 

 Influência das partes interessadas. 

O PMBOK (2017) divide o gerenciamento de escopo em seis processos: 

 Planejar o Gerenciamento do Escopo: Elaborar o plano para o gerenciamento 

de escopo e seus requisitos durante o desenvolvimento do projeto. 

 Coletar Requisitos: Coletar os requisitos essenciais para o projeto e criar o 

plano de gerencia de requisitos. 

 Definir o Escopo: Desenvolver uma declaração do escopo detalhada, as 

decisões do projeto. 
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 Criar EAP (Estrutura Analítica do Projeto): subdivisão das principais entregas 

do projeto e do trabalho em componentes menores e de maneira que sejam 

melhor gerenciáveis. 

 Validar o Escopo: Formalização e aceitação das entregas do projeto. 

 Controlar o Escopo: Monitorar o escopo e gerenciar alterações na linha de base 

do escopo. 

O PMI ressalta que os seis processos, interagem entre si e também com processos de 

outras áreas de conhecimentos do Gerenciamento de Projetos. Em cada um desses processos o 

esforço de uma ou mais pessoas, ou de um grupo de pessoas é envolvido conforme as 

necessidades que o projeto estabelece no seu decorrer. 

2.4 TEMPO 

A Gestão de Tempo tem uma relevante importância em projetos, exige o máximo de 

acertos nas atividades a serem desenvolvidas, não ultrapassar os prazos que foram previstos 

ou estimados e principalmente estourar o orçamento por falta de planejamento detalhado, ou 

um eficaz controle de riscos. 

O PMBOK (2017) salienta que para executar um projeto, existem inúmeras 

ferramentas, técnicas e práticas para auxiliar a controlar e desenvolver um projeto e assim, 

conseguindo concluir com sucesso. O Gerenciamento de Tempo para ser efetivo e concluído 

no prazo previsto é constituído por sete processos: 

 Planejar o Gerenciamento do Cronograma: processo responsável onde serão 

definidas as políticas, procedimentos a serem utilizados, documentação 

necessária para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento e controle do 

cronograma do projeto. Fornece orientações e diretrizes de como o projeto será 

gerenciado, através do Plano de Gerenciamento do Cronograma. 

 Definir as Atividades: processo responsável por identificar toda e qualquer 

atividade específica que necessitam ser executadas e documentar todas as ações 

que sejam realizadas para produzir as entregas do projeto. Divide o processo 

em pacotes de trabalho, possibilitando estimar, programar, executar, monitorar 

e controlar as atividades a serem desenvolvidas no projeto, são geradas listas de 

atividades, atributos, lista de marcos, solicitações de mudanças e atualizações 

do plano de gerenciamento. 
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 Sequenciar as Atividades: como objetivo principal, o processo identifica e 

documenta as relações de dependência entre as atividades do projeto. Podendo 

ser feito manualmente o que demanda um tempo maior na execução ou através 

de softwares específicos para gerenciamento de projetos, gerando diagramas de 

rede do cronograma do projeto e atualizações do projeto. 

 Estimar os Recursos das Atividades: determina os recursos necessários e suas 

respectivas quantidades disponíveis para executar as atividades e identifica-las, 

recursos humanos, material, suprimentos ou equipamentos. Após identificados, 

tipos, quantidade e características dos recursos para o encerramento da 

atividade, é possível estimar custos e duração de maneira mais adequada 

gerando requisitos de recursos, base das estimativas, estrutura analítica dos 

recursos e atualizações de documentos do projeto. 

 Estimar as Durações das Atividades: trata-se de uma estimativa do período de 

tempo necessário na execução das atividades e dos recursos previstos. Como 

saída são geradas estimativas de duração das atividades e atualizações dos 

documentos do projeto. 

 Desenvolver o Cronograma: processo responsável por realizar a análise da 

sequencia das atividades, durações, recursos necessários e restrições de tempo 

visando criar o cronograma do projeto e indicar as datas de início e término de 

cada atividade, é um processo muito interativo, onde consolida os processos e 

faz-se necessário incluir as restrições que podem interferir no calculo da 

atividade. Podem ser divididas em deadline, tipo de restrição, calendários de 

atividade, recurso e projeto. Como saída são gerados linha de base do 

cronograma, cronograma do projeto, dados do cronograma, calendário do 

projeto, solicitações de mudanças, atualizações do plano de gerenciamento e de 

documentos do projeto. 

 Controlar o Cronograma: Acompanhar e controlar o desenvolvimento das 

atividades e atualizar seus progressos afim de manter o cronograma dentro do 

previsto no escopo e representado na linha de base do cronograma. Fornece 

meios para reconhecer desvios com relação ao caminho planejado e promove 

ação gerencial corretiva e preventiva para minimizar riscos. São geradas 

informações sobre o desempenho do trabalho, previsões de cronograma, 
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solicitações de mudança, atualizações no plano de gerenciamento, nos 

documentos e nos ativos de processos organizacionais. 

Com o alinhamento dos sete processos, conforme destaca o PMI (2013), o 

Gerenciamento de Tempo faz com que o projeto seja finalizado no prazo estimado, 

diminuindo o risco de atrasos, insatisfação do cliente, aumento de custos e conflitos entre os 

recursos humanos engajados no projeto. É possível uma integração dos sete processos com as 

demais áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos, porém não se torna obrigatória a 

implantação de todos os processos no decorrer do projeto, visto que cada projeto apresenta 

suas características, peculiaridades e diretrizes, devendo ser obedecido as suas 

particularidades. 

2.5 CUSTOS 

Segundo o Guia PMBOK (2017) custos são medidas monetárias dos sacrifícios que 

uma organização precisa arcar para conseguir atingir os seus objetivos ou seja, garantir que 

todo o capital disponível seja suficiente para obter os recursos necessários para realizar as 

entregas do projeto. 

Em qualquer organização independente do seu tamanho ou segmento, custos se 

refletem nas ações de um bom gestor. Em grande maioria, tendem a trabalhar com orçamentos 

apertados e poucos recursos para distribuir entre as inúmeras atividades e áreas, para que 

todas consigam atingir os resultados esperados. Em contrapartida, em um projeto o gerente de 

projetos precisa ter em mente que para atingir os resultados esperados ao fim do projeto se faz 

necessário: 

 Planejar o Gerenciamento de Custos: o processo de planejar é onde serão 

desenvolvidas as políticas, com técnicas, ferramentas e informações que serão 

utilizadas para as estimativas de custos. Uma metodologia que descreverá como 

os processos desenvolvidos, define indicadores, como serão medidos e fará o 

acompanhamento dos custos. 

 Estimar os Custos: processo onde estimativas de um recurso monetário serão 

necessários para executar as atividades do projeto, ou seja, é o valor expresso em 

uma determinada moeda corrente que corresponde a realização de atividades, 

serviços ou uma mercadoria. A estimativa das atividades desenvolvidas, ou dos 

recursos necessários para a conclusão das atividades pode incluir como exemplo 
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os custos de: serviços, instalações, mão de obra, materiais, equipamentos, 

contingência, inflação e outros. 

 Determinar o Orçamento: é o processo responsável por agregar os custos 

estimados das atividades para estabelecer uma linha de base dos custos totais para 

a medição de como o projeto está se desempenhando. 

 Controlar os Custos: processo responsável por monitorar como o projeto sendo 

desempenhado e também por atualizar o orçamento e gerenciar qualquer alteração 

que se faça necessária na linha de base dos custos. 

O Gerenciamento de Custos sendo bem planejado, executado e acompanhado com 

muita atenção e pertinência ao longo do projeto, através de inúmeras ferramentas que podem 

auxiliar como: determinar valores de custos de recursos, estimativa análoga, análise de 

reservas, análise de propostas de fornecedor, previsões, medições de desempenho e software 

de gerenciamento de projetos, terá maiores chances de evitar desvios, conseguirá prevenir 

riscos e ameaças, e assim atingir os resultados esperados ao fim do projeto. 

2.6 QUALIDADE 

A palavra qualidade remete ao conceito de efetuar um produto, serviço ou trabalho de 

maneira correta, cumprindo as solicitações e características estabelecidas dentro de uma 

atividade. Com o passar dos anos, indústrias e organizações foram estabelecendo controles, 

departamentos e gerências de qualidade onde através de opiniões dos consumidores buscava 

melhorar seus produtos e serviços.  

A ISO 9000 ressalta que qualidade é o grau em que um conjunto de características 

atende aos requisitos estabelecidos, e o grau é uma categoria atribuída as entregas que 

possuem a mesma utilidade funcional, porém com diferentes características técnicas. 

Segundo o PMBOK (2017) o Gerenciamento de Qualidade em Projetos visa assegurar 

a satisfação das necessidades para o qual foi empreendido, incluindo processos e atividades 

estabelecidas em políticas desenvolvidas dentro da organização que está desenvolvendo o 

processo. A qualidade é impactada pelas decisões de custos e benefícios que o projeto visa 

alcançar, com isso segue três critérios para tentar satisfazer as necessidades do projeto: 

1. Desempenho: Onde um produto ou serviço deve atender as especificações e 

desempenhar suas funções conforme supõe que ele faça; 

2. Custo: Um produto ou serviço deve ser fornecido a um preço justo; 
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3. Prazo: O prazo deve ser respeitado e o produto ou serviço deve ser entregue 

conforme planejado e acordado. 

O Gerenciamento da Qualidade inclui processos que auxiliam na busca de melhorias e 

no desenvolvimento de novas métricas e controles para atingir o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos e que os mesmos sejam validados. O PMBOK (2017) destaca alguns processos:  

 Planejar o Gerenciamento da Qualidade: processo onde é feito a identificação 

de padrões ou requisitos, momento onde as políticas e métricas, características do 

produto e controle são desenvolvidos. Nesse processo ainda são desenvolvidas 

listas de verificação, quais legislações estão vigentes, quais as responsabilidades e 

autoridades dos envolvidos e se necessário atualiza documentos do projeto. 

 Gerenciar a Qualidade: é o processo onde o que foi planejado será executado e 

medido, visando garantir que os padrões estabelecidos sejam apropriados. 

Processo que visa a eficiência e a eficácia através da melhoria contínua que 

auxilia na redução e no desperdício, eliminando atividades que não agregam valor 

nas atividades.  

 Controlar a Qualidade: sendo o último processo de qualidade, é o que monitora 

e registra os resultados referentes a execução das atividades e recomenda 

mudanças se necessário. Este processo como beneficio consegue identificar as 

causas da baixa qualidade e propõe medidas para eliminar estas causas 

insatisfatórias e outro benefício são as lições aprendidas que podem servir de 

exemplo para execução de outras atividades, ou futuros projetos. 

Como todas as outras áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos, a de 

qualidade interage entre si e também com os outros processos das demais áreas. Válido 

ressaltar que a qualidade deve ser planejada e não apenas inspecionada, o gerenciamento da 

qualidade está mais focado nos processos e controlar a qualidade está focada nos resultados, 

visando a integração da área da qualidade e fazendo com que um processo complemente o 

outro. 

 

2.7 RISCOS 

Ao iniciar qualquer tipo de planejamento, seja em um novo empreendimento, produto, 

serviço e acima de tudo em gerenciamento de projetos, um dos fatores mais importantes que 
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preocupa são os riscos eminentes, as incertezas se o que está sendo proposto e desenvolvido 

dará certo e conseguirá o sucesso. O objetivo de um gerenciamento de riscos colaborativo e 

eficaz, é fazer com que os eventos positivos, as oportunidades sejam maiores e eficientes, que 

a probabilidades de ameaças seja menor e que o gerenciamento ajude a reduzir qualquer 

impacto negativo. Os riscos não devem ser somente identificados, é muito importante saber 

gerenciar de maneira que o sucesso possa ser atingido. 

O PMBOK (2017) diz que riscos em um projeto podem ocorrer em virtude de 

inúmeras causas, trazendo impactos positivos ou negativos, ressalta ainda que os riscos estão 

relacionados as demais áreas do de conhecimento e devem interagir com todas as outras áreas 

de conhecimento. O gerenciamento de riscos inclui os seguintes processos: 

 Planejar o Gerenciamento de Riscos: tem como principal objetivo definir como 

as atividades do gerenciamento de riscos serão conduzidas, atribui 

responsabilidades, como as partes interessadas reagem, define a probabilidade e 

impacto, quais serão os recursos, tempo e orçamento, e como serão alocados e 

documentados. 

 Identificar os Riscos: determina quais os riscos que podem afetar o projeto e 

documenta as suas características. Como alguns riscos podem ser elencados 

durante o planejamento do projeto, este processo inicia bem no inicio do 

planejamento, outros riscos surgem durante a fase de execução, outros com 

mudanças que possam vir a ocorrer trazem novas probabilidade de riscos e 

algumas estratégias adotadas podem trazer outros riscos. 

 Realizar a Análise Qualitativa de Riscos: o principal objetivo é avaliar a 

exposição ao risco para assim priorizar o que será analisado ou que ação adicional 

será tomada. Riscos com maiores probabilidades terão um plano de respostas e 

com menor probabilidade e impacto serão registrados, observados e monitorados. 

 Realizar a Análise Quantitativa de Riscos: analisa numericamente o efeito dos 

riscos identificados nos objetivos gerais do projeto, porém prioriza os riscos feitos 

na análise qualitativa. 

 Planejar as Respostas aos Riscos: tem como objetivo desenvolver ações e 

opções para aumentar oportunidades e reduzir ameaças, é possível identificar as 

atribuições de responsabilidades para os riscos, adicionar recursos ou atividades e 

determina respostas apropriadas para os riscos prioritários elencados. 
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 Implementar Respostas aos Riscos: seu principal objetivo é implementar 

respostas aos riscos planejados no processo anterior, o de planejar respostas aos 

riscos. 

 Monitorar os Riscos: conhecido como controlar os riscos, tem como objetivo 

acompanhar e monitorar os riscos, identificar novos e avaliar com eficácia o 

processo de riscos durante todo o desenvolvimento do projeto. 

Importante ressaltar que todo e qualquer risco identificado, analisado e documentado 

precisa ser mitigado, portanto seu gerenciamento não deve ser protelado, o quanto antes ações 

corretivas possam ser tomadas, maiores as chances de diminuir as ameaças no 

desenvolvimento do projeto e de comprometer a integração das demais áreas de 

conhecimento. Uma gestão de riscos eficiente, com avaliações regulares a qualquer tipo de 

alterações que possam ser feitas ou solicitadas ao longo da execução do projeto, consegue 

auxiliar a transformar a eminencia de possíveis riscos em oportunidades de acordo com os 

objetivos de cada projeto. Dentro do Gerenciamento de Projetos, a gestão dos riscos é 

fundamental para que ao final do projeto o objetivo principal seja atingido e os resultados 

planejados sejam encontrados ou superados. 

 

3 ESTUDO DE CASO 

O objeto de estudo deste trabalho visa demonstrar como é possível incluir as boas 

práticas do Gerenciamento de Projetos em pequenas empresas que estão entrando no mercado, 

ou empresas que já iniciaram as suas atividades, mas por falta de um planejamento bem feito 

encontram-se a beira de desistir do negócio ou de declarar o seu insucesso. O elevado nível de 

competitividade no cenário atual vem demonstrando que gerir o projeto desde a ideia até a 

implantação se tornou fundamental, um desafio ainda maior para pequenas empresas, onde 

precisam utilizar os conhecimentos de maneira eficiente e eficaz. Um empreendedor, gerente, 

sócio ou administrador de um empreendimento desse porte costuma colocar na ponta do lápis 

como é possível, e de que maneira poderá utilizar o Gerenciamento de Projetos no seu 

negócio. Uma ótima solução é através de uma Consultoria em Gerenciamento de Projetos, o 

consultor, ou gerente designado poderá através de seus conhecimentos técnicos auxiliar nas 

tomadas de decisões, sugerindo melhorias e possíveis implementações que visem a evolução e 

continuidade dos processos. Como uma consultoria é um agente externo ao cotidiano da 
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empresa, está isento dos conflitos, poderá gerenciar as expectativas, analisar e implantar as 

melhorias necessárias alinhadas ao objetivo do negócio. 

Para este trabalho foi proposto como estudo de caso, uma pequena empresa de 

comércio de alimentos, a Sweet Sheepy, que tem como seu principal produto Cookies, uma 

bolacha com receita tradicional americana que leva em sua base como principais ingredientes, 

chocolate, castanhas e amêndoas. A ideia do novo negócio surgiu no ano de 2017 com duas 

amigas empreendedoras buscando complementar seus rendimentos e fazendo algo que uma 

delas vislumbrou ser uma fonte de renda com grande potencial e de poder comercializar um 

produto que em reuniões informais de amigos e familiares, conheciam e sempre lançavam a 

ideia de que ela poderia montar um cardápio com os sabores que tinha disponível e 

comercializá-los, visto também a sua experiência e facilidade nas vendas devido a uma 

empresa de E-Commerce que possuía anteriormente, mas teve de sair do mercado em virtude 

da alta concorrência, falta de fornecedores de matéria-prima específica e por falhas de 

planejamento e execução. 

Atualmente quando levamos em consideração o fator concorrência, o nível de 

exigência e complexidade tende a se elevar ainda mais, visto que não supre a necessidade de 

apenas prestar um serviço ou possuir um produto de alta qualidade com valor justo. Acima de 

tudo é preciso criar um relacionamento de confiança e fidelização com o cliente, para que este 

ajude a agregar mais valor ao negócio apresentado e permaneça fiel a ela. 

A Empresa Sweet Sheepy iniciou suas atividades em meados de setembro de 2017, 

após um breve planejamento, resolução de questões burocráticas como registro, formalização 

da empresa e licenças sanitárias, celebração de contratos com fornecedores, precificação, 

desenvolvimento de material e mídias para divulgação, na sequencia os produtos começaram 

a ser confeccionados e comercializados. Como ambas as sócias vem de áreas correlacionadas 

como marketing, publicidade e de negócios familiares focado em vendas, conseguir divulgar e 

vender os produtos conforme a legislação permite foi executado de maneira rápida, porém 

analisando o cenário e a concorrência começando a se elevar a nível de causar certo 

desconforto e começar a causar queda nas vendas e elevar os custos, foi necessário rever o 

plano estratégico.  

Após reflexões, a empresa verificou que seria necessário buscar auxilio especializado. 

E qual seria esse tipo de auxilio, qual a melhor forma de obter ajuda? Como objeto de estudo, 
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este trabalho propõe auxilio através de uma Consultoria para reestruturar os processos 

produtivos, implementar soluções, e desenvolver melhores habilidades para maximizar os 

resultados e garantir o sucesso do projeto.  

Ao iniciar os trabalhos em qualquer empresa, uma Consultoria precisa conhecer a 

empresa, seus trabalhos e seus produtos. Nesse caso um estudo começa a ser feito através de 

levantamento de dados dos processos operacionais, informações comerciais, financeiras, 

logística e informações de mercado. Após esta primeira etapa concluída deverá ser elaborado 

um diagnóstico da empresa. Através deste diagnóstico é possível salientar e destacar as 

carências que podem estar contribuindo para a situação em que a empresa se encontra. Com 

os pontos críticos devidamente destacados é possível elaborar um cronograma e um plano de 

ação, melhoramento de processos ineficientes, criação de novos em áreas onde se fazem 

necessário, controle de desperdícios, entre diversas outras atividades operacionais e 

administrativas.  

Para a empresa Sweet Sheepy, através deste trabalho, será proposto algumas etapas 

que uma consultoria poderia propor, para auxiliar em seu desenvolvimento, soluções de 

carências, implantações e melhorias. Seguindo o pensamento, após o diagnóstico elaborado, 

onde a consultoria pôde acompanhar todo o processo de desenvolvimento do produto, desde a 

sua confecção, desenvolvimento e entrega final, que seria o cliente da empresa, o próximo 

passo seria a realização de uma reunião para apresentar o relatório do diagnóstico levantado, e 

a apresentação de uma proposta comercial, para assim dar sequencia a realização da 

Consultoria. Por se tratar de uma empresa de pequeno porte, não se faz necessário seguir 

passo a passo todas as etapas do Gerenciamento de Projetos, os 47 processos. Serão 

destacadas algumas etapas e como poderão auxiliar no desenvolvimento da empresa proposta 

como estudo de caso. 

Na primeira reunião realizada após o diagnóstico entre empresa e consultoria fica 

evidente a definição do objetivo que a empresa quer alcançar, onde ela quer chegar. A Sweet 

Sheepy através das boas práticas e conceitos do Gerenciamento de Projetos, baseados no Guia 

PMBOK, visa melhorar e agregar conhecimentos aos seus processos e metodologias na 

execução e entrega dos seus produtos. Pode-se dizer que o Termo de Abertura (TAP), de um 

projeto em uma empresa de pequeno porte, se dá pelo aceite da consultoria. A definição do 

escopo neste estudo, se dá por garantir o controle dos processos de produção e logística para 

que não ocorra oneração dos custos, que os processos sejam executados no prazo e com 
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qualidade e que os resultados esperados com a consultoria sejam apresentados em 30 dias, 

contando a partir da reunião da apresentação do diagnóstico. 

Com o intuito de identificar as ações dentro de cada processo, foi elaborado a partir do 

diagnóstico, a estrutura analítica do projeto (EAP), onde através dela fica mais fácil a 

identificação das suas entregas e do que foi definido no escopo. 

Figura 3: Estrutura Analítica do Projeto 

 

Fonte: Autor (2018) 

O cronograma com o prazo de entrega do projeto ficou dentro de 30 dias, contando a 

partir da data de entrega do diagnóstico, na tabela a seguir é possível visualizar como serão 

desenvolvidas as atividades, dentro do prazo estabelecido. 

 

Tabela 1: Cronograma do Projeto 

ATIVIDADE INÍCIO FIM 

Mapeamento dos Processos Dia 1 Dia 5 

Redesenho dos Processos Dia 6 Dia 10 
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Implantação das Melhorias 1 Dia 11 Dia 16 

Reunião de Acompanhamento 1 Dia 17 Dia 19 

Implantação Melhorias 2 Dia 20 Dia 26 

Reunião Acompanhamento 2 Dia 27 Dia 28 

Lições Aprendidas e Encerramento Dia 29 Dia 30 

Fonte: Autor (2018) 

A partir do diagnóstico elaborado, foi possível identificar os processos da empresa, 

através do mapeamento, desde as aquisições, produção, controles dos custos e da distribuição, 

a logística das entregas do produto até o cliente e como é feita a divulgação.  

No processo de aquisição da matéria prima para a produção dos cookies, a empresa 

conseguiu de forma eficiente garantir uma parceria com os fornecedores que garantem 

produtos com a qualidade desejada e serviços dentro do prazo. Desde o início dos trabalhos da 

empresa, foi feito um cadastramento dos fornecedores de todos os produtos e as compras só 

são efetuadas após o mínimo de três orçamentos, onde estes após recebidos são definidos, 

aprovados e arquivados para conferência no ato da entrega, além dessa boa parceria com os 

fornecedores de matéria prima de produção, também foram cadastrados e desenvolvidas 

parcerias com os fornecedores de material da papelaria para os cookies, desde embalagens, 

etiquetas, tabela nutricional, cartões e papelaria personalizada para o caso de eventos ou 

solicitações especiais. Neste caso, o nível de risco de aquisições torna-se um pouco mais 

controlável, pois a parceria desenvolvida com os fornecedores traz opções na hora de efetuar 

as solicitações, caso um não consiga atender aos pedidos, é possível negociar com outro 

cadastrado. 

As dificuldades enfrentadas pela empresa e destacadas através do mapeamento dos 

processos de produção, controle dos custos e logística, estão em muitos momentos 

interligados e dependem um do outro. Na produção, a empresa não segue uma padronização e 

metodologia na confecção dos produtos (cookies), a massa base para todos os sabores 

disponíveis no cardápio é a mesma, porém a empresa trabalha a medida que os clientes ou 

parceiros comercias vão efetuado pedidos, o que acaba culminando em divisão de receitas na 

hora do preparo, ocasionando perdas e sobras, que em determinadas vezes acaba sendo um 

desperdício de matéria prima. Por ser uma empresa pequena a Sweet Sheepy, foi equipada e 
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montada em uma cozinha semi industrial, em uma sala comercial anexo a casa de uma das 

sócias, lá a empresa conta com toda a infraestrutura necessária para a produção. Porém, a 

empresa falha na sua comunicação, visto que as duas sócias ainda não conseguiram se alinhar 

na coordenação dos pedidos de clientes eventuais, revendedores comerciais e de clientes de 

eventos. As solicitações são feitas através dos canais de comunicação disponíveis: instagram, 

facebook, whatsapp, e-mail e telefone, as duas sócias monitoram os canais de comunicação, 

mas falham na comunicação entre si, o que aumenta os riscos de qualidade (produto e serviço) 

e outra questão preponderante é na relação com os clientes, pois falhas na comunicação as 

vezes geram transtornos, o não cumprimentos de prazos e falta de atendimentos. Faltam 

controles eficientes e acompanhamento o que acabam impactando nos custos e no 

monitoramento dos lucros, uma vez que as entradas e saídas não estão sendo monitoradas e 

acompanhadas de maneira eficiente e através de controles, em determinadas vezes o 

fechamento das vendas ocorre diariamente, outras semanalmente e já ocorreu atrasos no 

fechamento mensal. Uma falha de comunicação na produção, pode gerar gastos extras com 

pedidos fora de ordem e orçamentos mais onerosos. No planejamento inicial efetuado, foi 

calculado o custo total nas receitas e após o custo unitário de cada produto já pronto para a 

venda do cliente final, além de pesquisa de mercado, para verificar os preços praticados pela 

concorrência no mercado, a precificação de venda foi feita de maneira correta, porém sem 

controles internos o preço de venda pode se tornar uma dúvida, uma vez que já encontra-se 

com margem de lucro.  

O processo de logística está diretamente ligado a produção e aos custos, a distribuição 

das encomendas é feita conforme os pedidos e o prazo de entrega são solicitados pelos 

clientes, como não ocorre um planejamento e controle efetivo nos pedidos e a comunicação 

não é satisfatória, muitas vezes ocorrem falhas ou retrabalho no sentido de passar por uma 

mesma localidade no mesmo dia ou muito próximo em um curto espaço de tempo. As 

entregas são feitas pela empresa, ambas as sócias as efetuam conforme suas agendas, a 

empresa efetua as entregas gratuitas em um raio de dez quilômetros, passando deste perímetro 

é cobrado uma taxa de entrega conforme os quilômetros rodados, utilizando um aplicativo de 

celular que faz uma média entre o valor do combustível e os quilômetros percorridos. Pelo 

produto da empresa ser perecível, com data de validade recomendada de consumo em até 

cinco dias após a fabricação, um ponto que acaba onerando em custos para a empresa é a 

distribuição nos parceiros comerciais, visto que os mesmos efetuam pedidos conforme 
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ocorrem as suas vendas, porém em determinadas vezes sobram produtos que chegando perto 

da data de validade os parceiros solicitam a troca dos produtos, gerando custos e perdas na 

produção, o que acaba sendo um risco. 

Após o mapeamento dos processos ser feito e analisado a consultoria propôs um 

redesenho nos processos e métodos utilizados, conforme o cronograma apresentado, a 

consultoria em um curto espaço de tempo apresentará a empresa, algumas sugestões de 

melhorias e de padronização nos processos, e assim conseguirá mostrar, como é possível 

através de registros, de integração e de rotinas diárias conseguir mitigar riscos e executar as 

atividades e realizar suas entregas com qualidade. Aliás em uma empresa de pequeno porte, o 

escopo, os custos e o prazo se desenvolvem e estão interligados, qualquer melhoria ou 

modificação de um, os demais são impactados. 

As melhorias propostas para a empresa dão sequencia na execução do projeto, iniciam 

na documentação e padronização da produção, no que diz respeito as aquisições de matéria 

prima, este é um dos pontos que funcionam bem na empresa, pois os mesmos foram 

cadastrados e existe uma boa parceria e comunicação entre eles e a empresa. O ponto 

principal na produção, é na confecção do produto, falta padronização ponto este que pode ser 

solucionado através de registro e documentação das receitas. Quanto se usa, quanto se gasta 

de matéria prima para a confecção dos cookies e quando uma receita rende em unidades. 

Através deste registro é possível controlar e monitorar a produção e obter qualidade no 

processo, além de mitigar eventuais riscos. Para melhorar a comunicação de forma eficiente 

entre as sócias e nas suas atividades, é preciso otimizar o tempo através da criação de rotinas, 

além de registrar e acompanhar as ações. Para o controle dos pedidos, maneiras rápidas e 

simples funcionam para que ocorra esta integração, poderão ser feitas através de um 

dashboard de pedidos, onde dividido por dias todos os pedidos recebidos através dos canais de 

vendas devem ser anotados, indicando a quantidade e em qual data os mesmos devem ser 

entregues, assim auxiliando diretamente nos controles da produção. Para o auxílio de 

logística, este mesmo controle pode ser feito, porém de maneira diferente, através de simples 

planilhas de excel, o registro do pedidos e dos clientes deve ser atualizado, monitorado, 

compartilhado e acompanhado diariamente pelas sócias e assim interagir e auxiliar na 

produção e na distribuição, além de minimizar possíveis riscos que possam ocorrer com 

desistências, pedidos em duplicidade, conflitos ou falta de insumos. Os controles devem ser 
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feitos conforme a faixa de atuação e área de cada cliente que a empresa possui, sendo eles os 

clientes eventuais, parceiros comerciais (revendedores) ou cliente de eventos.  

Para auxiliar no controle dos custos e dos lucros, planilhas em excel ou fluxos de caixa 

diários através de sistemas são a melhor opção para uma empresa de pequeno porte controlar 

e monitorar suas vendas. A empresa não aceitou fornecer dados financeiros para ajudar no 

auxilio e desenvolvimento do estudo, logo será possível apenas citar as maneiras de controle 

para acompanhar e controlar as vendas e seus recebimentos. Através dos controles diários das 

vendas, as entradas e recebimento nas formas de pagamento disponíveis pela empresa, o 

registro dos custos de produção e eventuais despesas, é possível monitorar diariamente a 

situação econômica financeira. A empresa conta com o auxílio de uma contabilidade externa, 

mas os controles internos e as rotinas diárias desenvolvidas, são as melhores maneiras de 

atingir ao objetivo comum da empresa, cumprir prazos e efetuar as entregas dos processos 

com qualidade. Ao efetuar os controles diariamente, cadastrar os clientes, confirmar pedidos e 

alinhar a produção, é possível efetuar um mapa diário com a rota de entregas na logística da 

empresa, evitando assim o retrabalho, gastos eminentes e principalmente a falta de tempo para 

conseguir atender a todos os pedidos solicitados, e principalmente deixar de atender a algum 

pedido. 

Outro ponto salientado pela empresa, que merece bastante atenção e uma boa maneira 

de conseguir solucionar o problema é a distribuição dos parceiros comerciais. Como a maioria 

são pontos comerciais e cafés em distintas regiões da cidade, uma característica observada é 

quem em sua grande maioria os pontos não tem uma previsão de vendas auferida, e por se 

tratar de um produto perecível, uma solução para ambos os lados referente a tempo, custos e 

qualidade, seria fornecer o produto congelado para os estabelecimentos. Assim mitigaria os 

riscos com perdas, tempo e custos para a empresa e traria qualidade, agilidade, nas entregas. 

Uma vez que em cada estabelecimento a empresa poderia efetuar as entregas mais espaçadas 

em tempos, com maior quantidade de produtos, visto que congelado à medida que as vendas 

fossem ocorrendo o parceiro comercial pode preparar o produto para a venda do dia e a 

qualidade se manteria por mais tempo. E como ponto positivo a empresa pode oferecer um 

rápido treinamento em cada parceiro, para assar os produtos, ganhando assim a confiança, 

aumentando a credibilidade e fidelizando os clientes, além de ganhar inúmeros benefícios na 

execução dos seus processos. 
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Pontuadas as principais melhorias de maneira ágil e rápida no redesenho dos processos 

proposto para a empresa Sweet Sheepy, iniciará a etapa de monitoramento e controle do 

projeto, uma vez que as melhorias serão implantadas e suas execuções acompanhadas, 

reformuladas e rearranjadas caso necessário. Neste momento será possível identificar se a 

implementação das melhorias está entregando qualidade nas suas ações e também será 

possível identificar se a comunicação está sendo compartilhada de maneira clara e coesa. 

Durante este período será possível diagnosticar através das reuniões de acompanhamento 

propostas no cronograma, pontos positivos e negativos das melhorias implantadas, registrar 

métodos e ações de maneira pontual e precisa para se preciso for propor soluções. Como a 

consultoria age como um agente externo, não vivencia o dia a dia da empresa, consegue olhar 

e analisar com um olhar mais crítico e assertivo pontos que precisam ser melhorados, ações 

que devem ser implementadas e como devem ser desenvolvidos de maneira que tragam 

resultados satisfatórios. 

O processo de encerramento da consultoria poderá ser realizado após a última reunião 

de acompanhamento, onde juntamente com a empresa, serão revisados o que foi implantado e 

que trouxe benefícios e ganhos de produção para a empresa, como as melhorias estão 

auxiliando no seu desenvolvimento e o que através dos conhecimentos e apontamentos feitos, 

podem ser mantidos, melhorados e revistos na construção de ações futuras.  
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4 CONCLUSÕES 

O presente trabalho, propôs demonstrar como é possível uma empresa de pequeno 

porte que irá iniciar suas atividades no mercado, ou que já está atuando não desista de seus 

objetivos principais, não declare seu insucesso e opte por sair do mercado, e sim consiga 

através de algumas técnicas apresentadas pela gestão de projetos se tornar mais competitiva e 

apta a corrigir falhas e processos. 

A falta de padronização nos processos ocasiona sérias falhas de comunicação, elevação 

nos custos, alteração de cronograma, falha em direcionar seus objetivos e dinamismo nas 

execuções das atividades. 

Através da revisão bibliográfica e do estudo de caso apresentado, foi possível 

visualizar que uma empresa de pequeno porte pode utilizar as principais áreas de 

conhecimento do Gerenciamento de Projetos como Escopo, Tempo, Custo, Qualidade e 

Riscos como balizadores para definir as atividades a serem desenvolvidas na empresa, qual a 

melhor forma e qual a maneira mais adequada de aplicar metodologias em empresas desse 

porte. Importante destacar que a definição dos objetivos da empresa, de maneira clara e 

objetiva é o ponto principal para o planejamento. As ações elencadas demandam 

planejamento, análise, acompanhamento, monitoramento e possibilidade de mudanças, 

resultando sempre na melhoria, desenvolvimento e crescimento da empresa.  

A inclusão das boas práticas salientadas durante o trabalho mostra de maneira simples 

como é importante a padronização dos processos, o registro, acompanhamento e o 

monitoramento das ações tomadas, bem como o conhecimento técnico no desenvolvimento e 

na execução das atividades torna possível agregar conhecimento e técnicas no crescimento de 

um novo empreendimento. 
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5 POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

A partir do estudo de caso apresentado para a Empresa Sweet Sheepy, a mesma 

demonstrou interesse em desenvolver um estudo para efetuar um projeto de viabilidade na 

criação do E-Commerce da empresa, uma vez que as melhorias implantadas tornaram a 

empresa mais sólida e consistente, auxiliando no aumento dos seus lucros, melhora na 

capacidade produtiva através da padronização e controle dos processos. 

O E-Commerce da empresa é a ferramenta que as sócias já queriam implantar desde o 

início, mas optaram por divulgar e testar a empresa por um período, para após poder implantar 

a nova plataforma de vendas. Plataforma esta que demanda um planejamento eficaz, eficiente 

e a necessidade de um custo mais elevado, pois a partir desta plataforma será possível 

divulgar a essência da empresa, tornar seu produto mais visível e a empresa mais conhecida 

no mercado e ajudá-la a atingir sua maturidade.  
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