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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo propor a utilização de técnicas, ferramentas e práticas que 

podem aprimorar autilização da metodologia Obeya no gerenciamento de projetos. A 

metodologia Obeya é uma ferramenta de gestão visual que torna visível o trabalho do projeto, 

concentrando informações em um espaço dedicado para que o Gerente de Projeto e a equipe 

possam gerenciar e acompanhar o progresso do projeto de forma simples e interativa. 

Contudo, a utilização e atualização do ambiente Obeya pode ser unicamente centralizada no 

Gerente de Projeto, limitando o ganho de velocidade da comunicação entre a equipe de 

projeto que possibilita a aplicação da metodologiaObeya. Nesse sentido, com base na 

literatura existente sobre gestão visual e metodologia Obeya, o trabalho propõe boas práticas 

para aprimorar a utilização desta ferramenta poderosa, para tornar ainda mais eficaz a 

comunicação e a interação entre a equipe e o Gerente de Projeto. As práticas sugeridas 

constituem os resultados obtidos com a pesquisa bibliográfica, sobretudo, a partir de 

definições conceituais sobre gestão de projetos, comunicação, stakeholders, gestão visual e 

Obeya. Portanto, a pesquisa se configura como uma complementação da teoria da 

metodologia  Obeya. 

 

Palavras Chave:Gestão Visual. Obeya. Gerenciamento de Projetos. Comunicação. 

 



 

 

Abstract 

 

This paper aims to propose the use of techniques, tools and practices that can improve the use 

of the Obeya methodology in project management. The Obeya methodology is a visual 

management tool that makes the work of the project visible by concentrating information in a 

dedicated space, so that the Project Manager and the team can manage and follow the 

progress of the project in a simple and interactive way. However, the use and the Obeya 

update environment can only be centralized in the Project Manager, limiting the 

communication speed gain between the project team that allows the application of the Obeya 

methodology. Based on the existing literature of visual management and Obeya methodology, 

the paper proposes good practices to improve the use of this powerful tool to make the 

communication and interaction between the team and the Project Manager even more 

effective. The suggested practices are results obtained with bibliographic research, mainly 

from conceptual definitions about project management, communication, stakeholders, visual 

management and Obeya. Therefore, the research is configured as a complement to Obeya 

methodology theory. 

 

Key Words: Visual Management. Obeya. Project Management. Communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

A gestão visual vem sendo cada vez mais utilizada no gerenciamento de projetos. Ao 

controlar visualmente o andamento do projeto, os envolvidos se situam no seu contexto, tendo 

clareza da sua localização inicial e visualizam onde devem chegar. Este trabalho apresenta 

como a metodologia Obeya torna visível as etapas a serem realizadas durante o projeto 

concentrando informações em um espaço dedicado, para que o Gerente de Projeto e a equipe 

possam usufruir das vantagens que a metodologia visual nos traz num ambiente onde o prazo, 

escopo, custo e qualidade são pilares a serem gerenciados. Esta pesquisa, além de referir-se à 

utilização da gestão visual no gerenciamento de projetos, ao apresentar a metodologia Obeya, 

propõe um aprimoramento dessa metodologia por meio da utilização simultânea de outras 

ferramentas que potencializam o gerenciamento do trabalho do projeto controlando seu 

progresso, engajando os stakeholders promovendo a comunicação entre eles e gerenciando 

riscos e mudanças de projeto.  

Portanto, o objetivo é propor a utilização de técnicas, ferramentas e práticas que 

podem aprimorar ainda mais a utilização da metodologia Obeya no gerenciamento de 

projetos, sugerindo como as mesmas podem ser implementadas nos quadros da sala Obeya  

para auxiliar o gerente de projeto a gerenciar a comunicação entre a equipe, identificar e 

gerenciar riscos de projeto de forma interativa, promover brainstorms, bem como indicar 

pontos relevantes à serem tratados em reuniões de acompanhamento de projeto (“follow-up 

meetings”). 

Com essa proposta, se ressalta a integração e a comunicação efetiva da equipe de 

projeto, como elementos essenciais do gerenciamento de projeto, pois ambas são 

significativamente impactantes nos resultados bem sucedidos de cada projeto. Promover a 

comunicação entre a equipe e engajar os stakeholders para que as informações do progresso 

do projeto estejam disponíveis e atualizadas, são algumas das principais funções do dia-a-dia 

do gerente de projeto que, além do compromisso de gerenciar a execução do trabalho do 

projeto, deve estar preparado para gerenciar adequadamente as mudanças que que ocorrem no 

decorrer do processo,  mantendo a integração e comunicação entre a equipe,  com a 

preocupação, por exemplo, na identificação  e gerenciamento dos  riscos. Para auxiliar o 

gerente de projeto nestas atividades, o uso de ferramentas de gestão visual facilita o 

entendimento das informações apresentadas, por meio de uma comunicação visual simples, 
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rápida e integrada, criando um ambiente de projeto dinâmico, atualizado e prático, tanto para 

o gestor do projeto quando para a equipe. 

Assim, esta pesquisa bibliográfica, parte da análise do gerenciamento de projetos, 

tendo como referência o conceito de projeto e de Gerente de Projeto. Na sequência 

apresentam-se definições das partes interessadas e comunicação em projetos, seguido dos 

conceitos de gestão visual e metodologia Obeya. Em seguida, são propostas diretrizes e boas 

práticas para o Gerente de Projeto aprimorar seu gerenciamentoutilizando  a ferramenta de 

gestão visual Obeya. 
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2 REFERENCIAS CONCEITUAIS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETO 

 

 A discussão sobre a temática de gerenciamento de projeto exige que tenhamos clareza 

conceitual sobre o projeto, considerando suas implicações funcionais  e definições específicas 

do universo de gerenciamento de projeto. Portanto, para atingir o objetivo aqui proposto - 

potencialização do uso da metodologia Obeya - temos como ponto de partida conceitos 

básicos de gerenciamento de projetos.  

 

 

2.1.1 Conceito De Projeto 

 

A definição de conceito de projetotrazida pelo Project Management Institute® 

concebe o projeto como “um esforço temporário empreendido para criar um produto,serviço 

ou resultado único.” (Guia PMBOK,2013, Pg.3). 

Um projeto é um esforço finito que visa criar resultados únicos – atividades de rotina e 

operação não são projetos – sendo estabelecido objetivos à serem atendidos. O Guia PMBOK 

noz traz que“o término é alcançado quando os objetivos do projeto são atingidos ou quando o 

projeto é encerrado porque seus objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou quando 

a necessidade do projeto deixar de existir”. Guia PMBOK (2013, pg.3) 

Mesmo sendo um esforço temporário, ou seja, tendo início e fim determinados, o 

projeto pode ter diferentes durações, dependendo de sua complexidade. O Guia PMBOK 

ainda cita alguns exemplos de produtos que projetos podem criar: 

 

 “Um produto que pode ser um componente de outro item,um aprimoramento 

de outro item, ou um item final; 

 Um serviço ou a capacidade de realizar um serviço (por exemplo, uma função 

de negócios que dá suporte à produção ou distribuição); 

 Uma melhoria nas linhas de produtos e serviços (por exemplo,um projeto Seis 

Sigma executado para reduzir falhas); ou 

 Um resultado, como um produto ou documento (por exemplo, um projeto de 

pesquisa que desenvolve o conhecimento que pode ser usado para determinar se uma 

tendência existe ou se um novo processo beneficiará a sociedade).”Guia PMBOK 

(2013, pg.3) 
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Segundo Terribili Filho,  

 

“todo projeto tem um ou vários entregáveis (delivery);é um empreendimento 

temporário (finito em termos de prazos); envolve recursos (materiais, 

logísticos,humanos,entre outros) e por isso, exige orçamento prévio e gestão 

financeira dos investimentos realizados.”Terribili Filho (2010,pg.15) 

 

Complementando, para Adriane Cavalieri, "o projeto é um empreendimento único, 

com início e fim determinados,que utiliza recursos e é conduzido por pessoas, visando atingir 

objetivos predefinidos.”Adriane Cavalieri (2005, pg.1) 

 Desta forma, podemos resumir o conceito de projeto, caracterizando-o como um 

evento finito que visa atingir objetivos pré-estabelecidos, envolvendo pessoas e recursos para 

que ao fim, seja possível a entrega de produtos / serviços únicos. 

 

 

2.1.2 Definição de Gerenciamento de Projeto 

 

 O PMI define gerenciamento de projetos como “aplicação do conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender seus requisitos.”Guia 

PMBOK (2013, pg.5) 

Segundo autores,  

 

“a prática de gerenciamento de projetos requer uma atuação gerencial adequada para 

coordenador ações, mover os recursos e conduzir atividades necessárias; e requer 

ainda comportamentos adequados para a comunicação e relacionamentos com as 

pessoas envolvidas.”Lélio Varella, Graciele Moura, Cirléa Aniceto (2010,pg.5) 

 

Varella L., Moura, G. e Aniceto C. (2010,pg.5) ainda afirmam que, o Projeto em si, é 

o esforço para criar, modificar ou desativar um produto ou serviço, e que o gerenciamento de 

projetos não é o projeto. É recomendado pelos atores que os projetos sejam realizados com 

gerenciamento, porém sim, projetos podem ser realizados sem gerenciamento de projetos. 

(Varella L., Moura, G. e Aniceto C. 2010,pg.39). 
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2.1.3 Gerente de Projeto 

 

Para RAJ (2010) o Gerente de Projeto (GP) é responsável por todas as fases do projeto 

- planejamento, implantação e encerramento - desencadeando o início das atividades de 

projeto e terminando quando tudo que foi previsto estiver executado. 

Para tomar a frente das atividades de gerenciamento de projetos, o gerente de projetos 

pode“utilizar os conhecimentos do Guia PMBOK, que produzem resultados, trazem 

benefícios e funcionam como “Melhores Práticas” somente quando “aplicados 

adequadamente”.Varella L., Moura, G. e Aniceto C.(2010, pg.7) 

O Gerente de projetos além de prover-se de conhecimentos sobre as boas práticas em 

gestão de projetos, deve ainda trabalhar competências e habilidades diferenciadas, como citam 

os autores:“para aplicar adequadamente as boas práticas, além de dominar estes 

conhecimentos, é essencial desenvolver as competências de atuação gerencial e as 

competências pessoais necessárias para aplicá-los."Varella L., Moura, G. e Aniceto C.(2010, 

pg.7) 

Podemos listar algumas das várias competências que são esperadas de um Gerente de 

projetos, tendo em mente que este profissional é focado em resultados, de modo que, “sua 

missão é conduzir, planejar, organizar, e dirigir a execução e controle das atividades, e 

promover as entregas dentro dos prazos, custos e demais expectativas das artes 

interessadas.”Varella L., Moura, G. e Aniceto C. (2010,pg.7) 

RAJ (2010) classifica as competências de um GP em três áreas: 

 conhecimento: domínio geral dos conceitos,processos,procedimentos e 

metodologias de gestão de projetos que aplicam-se a uma organização e o nível de 

complexidade de seus projetos a serem conduzidos; 

 habilidades: aplicação dos conhecimentos aos projetos, assegurando o 

atendimento aos objetivos de forma eficiente e efetiva. As habilidades são definidas de acordo 

com a organização, complexidade do projeto e contexto organizacional; 

 atitudes: predisposições para ações exibidas por um indivíduo: motivação, 

energia, intuição e dedicação. O GP deve demonstrar atitudes corretas perante os stakeholders 

do projeto. 

RAJ (2010) indica que para atender as responsabilidades que lhes foram cabidas, o 

Gerente de Projetos necessita de uma grande combinação entre habilidades 
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administrativas,gerenciais,analíticas e interpessoais. RAJ ainda complementa que, o GP 

poderá desempenhar diferentes papéis de acordo com as situações nas quais isso for exigido - 

papéis que estão mais atrelados as características do trabalho ou do projeto do que as funções 

formalmente descritas em sua função. 
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2.2 PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS) 

 

 Durante a realização do projeto, o Gerente de Projeto estará lidando com grupos de 

pessoas que de alguma forma impactam ou são impactadaspelo projeto possivelmente de 

formas diferentes - positiva ou negativamente. Estes grupos são chamados de partes 

interessadas do projeto – conhecidos como stakeholders. 

 Ainda segundo o PMBOK,“todos os projetos têm partes interessadas que são afetadas 

ou podem afetar o projeto de uma maneira positiva ou negativa”.Guia PMBOK (2013, 

pg.391) 

 É responsabilidade do Gerente de Projetos identificar quais são as partes interessadas e 

classificá-las de acordo com as variáveis de influência, poder e  interesse no projeto.  Para 

auxiliar neste desafio, o PMI® nos indica “ Identificar o impacto ou apoio potencial que cada 

parte interessada poderia gerar e classificá-los a fim de definir uma estratégia de abordagem” 

e ainda “ avaliar como as principais partes interessadas provavelmente reagirão ou 

responderão em várias situações, a fim de planejar como influenciá-las para aumentar seu 

apoio e mitigar os impactos negativos em potencial” (Guia PMBOK, 2013, pg.396). 

 

 

2.2.1  Processos de Gerenciamento das Partes Interessadas 

 

 Para seguir as boas práticas de gestão de projetos indicadas pelo PMI, diante de um 

início de projeto o gestor deve executar alguns processos para realizar um bom gerenciamento 

das partes interessadas do projeto, como, “Identificar as partes interessadas - O processo de 

identificar pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou ser impactados por uma decisão, 

atividade ou resultado do projeto.”(PMBOK,2013,pg.391) 

Ainda dentro deste processo, o PMI indica como podemos realizar a classificação dos 

stakeholders:“analisar e documentar informações relevantes relativas aos seus interesses, nível de 

engajamento, interdependências, influência e seu impacto potencial no êxito do projeto.” 

(PMBOK,2013,pg.391) 

 O próximo processo a ser executado após a identificação das partes interessadas é o 

planejamento do gerenciamento dos stakeholders. Segundo o PMBOK(2013) podemos definir 

este processo como sendo: 
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“Planejar o gerenciamento das partes interessadas – o processo de desenvolver 

estratégias apropriadas de gerenciamento para engajar as partes interessadas de 

maneira eficaz no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto, com base na análise 

das suas necessidades, interesses, e impacto potencial no sucesso do 

projeto.”(PMBOK,2013,pg.391) 

 

Feito isso, o Guia PMOKainda define os últimos dois processos para realizar o 

gerenciamento destas partes interessadas: 

 

- “Gerenciar o engajamento das partes interessadas – O processo de se comunicar e 

trabalhar com as partes interessadas para atender às suas necessidades/expectativas 

deles, abordar as questões à medida que elas ocorrem, e incentivar o engajamento 

apropriado das partes interessadas nas atividades do projeto, no decorrer de todo o 

ciclo de vida do projeto”. 

- Controlar o engajamento das partes interessadas – o processo de monitorar os 

relacionamentos das partes interessadas do projeto em geral, e ajustar as estratégias e 

planos para o engajamento das partes interessadas”. Guia PMOK (2013,pg.391)   

   

Seguir os processos citados acima contribuem para um total gerenciamento das partes 

interessadas do projeto, pois o Gerente de projeto além de identificar os stakeholders e 

classifica-los de acordo com sua importância e influência no projeto, também define a forma 

de gerencia-los –forma, canal e frequência  de comunicação, nível de informação no reporte 

do andamento do projeto, construção de relação de confiança, etc. 

 

 

2.2.2 Análise das Partes Interessadas 

 

Como visto anteriormente, os stakeholders podem ter alta capacidade ou habilidade 

reduzida de influenciar as atividades do projeto ou o seu próprio êxito. É por este motivo que 

após a identificação dos mesmos – que podem pessoas diretamente ligadas ao projeto como a 

equipe e tomadores de decisão, mas também stakeholders indiretos como prefeitura, ongs e 

órgãos reguladores por exemplo) é tão importante a análise correta da influência, poder, e 

interesses de cada uma das partes interessadas, para que durante todo ciclo de vida do projeto 

o gestor possa executar um bom gerenciamento destes interesses – muitas vezes diferentes 

entre si.  
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Esta análise é definida como “uma técnica de coleta e análise sistemática de 

informações quantitativas e qualitativas para determinar os interesses que devem ser 

considerados durante todo o projeto.” (PMBOK,2013,pg.395) 

Segundo o PMI (2013, pg.396), esta análise inclui definir papéis, departamentos, 

responsabilidades, expectativas e conhecimentos dos stakeholders, além de nivelar os níveis 

de influência de cada um, identificando o impacto ou apoio potencial que cada parte poderia 

gerar no projeto.  

O guia PMBOK (2013) nos exemplifica um modelo em forma de gráfico simples 

classificando os stakeholders de acordo com seu grau de poder e interesse no projeto: 

Varella L., Moura, G. e Aniceto C.(2010,pg.12) entendem que Gerenciamento de 

Projetos é um trabalho em equipe, ou seja, atuando como Gerente de Projetos naturalmente 

teremos que interagir com outras pessoas –equipe de projeto,clientes,usuários, fornecedores 

executivos de organizações envolvidas e outros.  Todos eles com contribuição importante para 

definição e execução do projeto. 

 

 

2.2.3 Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas 

 

 Durante o ciclo de vida do projeto, sendo ele curto,médio ou longo, é necessário que se 

estabeleça um processo de comunicação efetiva junto às partes interessadas. 

 O gestor do projeto é o responsável por entregar as expectativas e necessidades dos 

stakeholders, e para que obtenha êxito nestas entregas, o Guia PMBOK (2013, pg.404) indica 

a abordagem das questões do projeto através de negociação e comunicação à medida que elas 

ocorrem, promovendo o engajamento apropriado das partes nas atividades do projeto, 

permitindo ao gerente de projetos um aumento do nível de apoio das partes interessadas e 

minimização de suas resistências. Ainda sendo o PMBOK (2013, pg.405) a abordagem, 

discussão e análise de problemas potenciais o mais cedo possível são necessárias para analisar 

os riscos associados ao projeto junto aos stakeholders. 

Diante deste fato, percebemos a importância da comunicação entre os envolvidos no 

projeto, responsabilizando o gestor do mesmo à realizar este engajamento entre as partes 

interessadas, oferecendo meios de comunicação de projeto eficientes que atendam às 

necessidades de cada stakeholder, tendo ele participação direta ou indireta no projeto. 
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2.3 COMUNICAÇÕES NO PROJETO 

 

O Gerente de Projeto dedica grande parte do seu tempo na comunicação com os 

envolvidos no projeto, seja em reuniões de acompanhamento ou promovendo e participando 

de reuniões de tomadas de decisão, bem como quando divulga informações e reporta o 

progresso de projeto para clientes, sponsor, etc, 

 Para o PMI®, 

 

“o gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos necessários para 

assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, 

distribuídas, armazenadas, recuperadas,gerenciadas, controladas, monitoradas e 

finalmente dispostas de maneira oportuna e apropriada”.Guia PMBOK 

(2013,pg.287) 

  

Grande parcela do dia-a-dia de trabalho do gerente de projetos – possivelmente a maior 

parte dela - é dedicada no exercício da comunicação com as partes interessadas no projeto. 

Para tal, o gerente de projetos dispõe das seguintes formas de comunicação, segundo o Guia 

PMBOK: 

 

 “Interna (dentro do projeto) e externa (cliente,fornecedores,outros projetos, 

organizações, o público); 

 Formal (relatórios, minutas, instruções) e informal(e-mails, memorandos, 

discussões ad hoc); 

 Vertical (nos níveis superiores ou inferiores da organização) e horizontal (com 

colegas); 

 Oficial (boletins informativos, relatório anual) e não oficial (comunicações 

confidenciais); e 

 Escrita e oral, e verbal (inflexões da voz) e não verbal (linguagem 

corporal).”Guia PMBOK(2013,pg.287) 

 

Autores explicam que a boa comunicação no projeto interfere diretamente no sucesso 

do mesmo, responsabilizando o Gerente de projeto por torna-la efetiva e por construir um 

bom relacionamento com as partes interessadas“nas atividades gerenciais, conduzidas por 

você com a participação deles, você precisa estabelecer uma comunicação efetiva e um 

relacionamento positivo com os stakeholders. Disso depende a qualidade dos 

resultados.”Varella L., Moura, G. e Aniceto C (2010, pg.13) 
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Entre as estratégias de atuação de um Gerente competente, autores listam que o 

Gerente de projetos deve conduzir a atuação gerencial interagindo de forma produtiva com a 

equipe e com as demais partes interessadas do projeto, administrando a comunicação e o 

relacionamento com eles, estabelecendo visões claras, além de motivar, inspirar e estabelecer 

um ambiente de trabalho estimulante. Varella L., Moura, G. e Aniceto C.(2010,pg.48) 

Danúbio Borba (2005, pg.167) afirma que, no âmbito de projetos a capacidade e 

comunicação é essencial, pois projetos são executados por grupos de pessoas com as quais 

muitas vezes não estamos acostumados a trabalhar. Complementa ainda que a experiência tem 

mostrado que se uma boa comunicação existir no ambiente de projeto, a equipe estará 

motivada e ampliando as chances de sucesso no projeto. Devido a isto, Borba (2005) 

responsabiliza os Gerentes de Projeto a desenvolver boas habilidades de comunicação e 

aplicar os processos recomendados para mantê-la sob controle. 

Após realizar o planejamento de quais formas e dimensões de comunicação serão 

utilizadas com cada stakeholder de acordo com suas necessidades e preferências, é a momento 

do gerente de projetos trabalhar suas habilidades de comunicação efetiva, que segundo o PMI 

incluem, sem se resumir a: 

 

 “Escutar ativamente de modo eficaz; 

 Perguntar, discutindo ideias e situações para assegurar um entendimento 

melhor; 

 Levantar dados para identificar ou confirmar informações; 

 Motivar para encorajar ou reassegurar; 

 Orientar para melhorar o desempenho e alcançar os resultados desejados; 

 Solucionar conflitos para evitar impactos negativos; e 

 Resumir, recapitular e identificar etapas seguintes.”Guia PMBOK 

(2013,pg.288) 

 

Principalmente a última habilidade citada acima é de extrema importânciae têm 

aplicação na metodologia Obeya, que será melhor estudada no desenvolvimento deste 

trabalho. 

 

 

2.3.1 Canais de Comunicação em Projetos 

 

 Como visto anteriormente, autores indicaram que para gerenciar o projeto, o Gerente 

de Projetos precisa de estratégias eficazes para conduzir a interação com os demais 
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participantes, que vão assegurar uma interação cooperativa positiva e produtiva com as partes 

interessadas.   

Ainda, para Varella L., Moura, G. e Aniceto C.(2010,pg.52) o Gerente de projetos 

precisa lidar com Reuniões, Riscos, Mudanças e Negociações em todas as fases do projeto. 

Os autores ainda salientam que, o Gerente de projetos competente investe a maior 

parte do seu tempo na comunicação com os stakeholders do projeto: 

 

“aplica a maior parte do seu tempo, mais de 70%, na comunicação, e no 

relacionamento com os envolvidosna execução e todas as demais partes interessadas. 

Atua de forma proativa, tomando iniciativa de acompanhar diretamente com os 

responsáveis pela execução; analisando com eles as tendências, identificando 

antecipadamente as possíveis barreiras ou questões que possam interferir na 

execução dos trabalhos; antecipando-se em resolvê-las ou encaminhando a sua 

solução; orientando, motivando e dando suporte confirme necessário para que o 

trabalho seja bem feito.”Varella L., Moura, G. e Aniceto C.(2010,pg.84) 

 

 Ou seja, dada a grande importância que a comunicação possui na gerência de projetos, 

cabe ao Gerente projetos trabalhar suas habilidades e capacidades para que esteja atentando-se 

a apresentar as informações da forma mais simples e efetiva possível, trabalhando os 

diferentes canais de comunicação com expertise para que todos os envolvidos recebam e 

transmitam as informações desejadas. 
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2.4 GESTÃO VISUAL EM PROJETOS 

 

 Advindo do conceito Lean, disseminado pelos japoneses, formou-se o conceito de 

Gestão Visual, que segundo o Lean Institute Brasil (2009), é um sistema de planejamento, 

controle e melhoria, que permite a todos saberem o andar das coisas, sem precisar perguntar 

ou ligar um computador, ou seja, através de uma “rápida olhada”. O Lean Institute Brasil 

(2009) ainda acrescenta que a gestão visual permite que todos da equipe possam ver e 

entender as mesmas coisas vivenciando uma situação transparente e priorizando o que for 

necessário. José Roberto Ferro (Lean Institute Brasil, 2009) ainda defende que a gestão visual 

deve ser mantida pelas pessoas que realmente fazem o trabalho, e que devem ser os primeiros 

a perceberem anormalidades. 

 Samuel Crescencio (2015) nos traz alguns problemas devido a não utilizarmos o 

gerenciamento por gestão visual, pois desta forma estaríamos estimulando um sistema 

empurrado, onde informações relacionadas a metas, objetivos, progresso e características do 

produto não estão abertamente disponíveis, onde pessoas tomam decisões com base em 

informações flácidas e incompletas.  Do mesmo modo, Crescencio (2015) traz os benefícios 

que a gestão visual, diretamente ligados ao melhor engajamento não só da equipe como de 

todos os stakeholders, estimula a responsabilidade distribuída e foco nos objetivos,maior 

vazão do fluxo e disponibilidade em tempo real de informações relativas ao fluxo. 

Por mais que a Gestão visual possa ser aplicada em ambos ambientes - administrativos 

e fabris, normalmente para identificar e planejar processos produtivos e execução de tarefas, 

podemos também ampliar seu conceito para o gerenciamento de projetos. O Lean Institute 

Brasil (2009) defende que,“A Gestão Visual não é a forma pela qual a liderança exerce um 

controle mais próximo e forte ou gerencia no nível micro”. Mas o “vá ver”.JOSÉ FERRO (2009) 

Assim, para utilizar a gestão visual em gerenciamento de projetos, podemos construir 

ferramentas que sejam úteis no dia-a-dia da equipe, com informações não só de follow-up de 

deliverables de projeto, mas também informações gerais de escopo, cronograma, últimos 

acontecimentos, pontos de atenção e lições aprendidas de projeto, por exemplo.  

Como objetivo da gestão visual,os autores indicam que a mesma busca facilitar a 

visualização e compreensão dos interessados: 

 “A gestão visual busca permitir aos envolvidos visualização e compreensão, tornando a 

situação mais transparente, ajudando a focar em processos e a priorizar o que realmente é necessário. 
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Ela pode também, fornecer informações que gerem ações no ponto da comunicação.”TEIXEIRA, 

J.M; SCHOENARDIE,R.P.;GARCIA,L.J.;MERINO,E.A.D (2012) 

 Os autores ainda complementam que a gestão visual de projetos possibilita uma 

participação ativa de seus usuários: 

 
“Ao unir processo com indicação de desempenho ou status, a gestão visual atua  

ativamente em fornecer retroalimentação aos usuários durante todo o processo. 

Assim, a própria ação dos envolvidos também gera retorno de informação sobre o 

desempenho, das atividades, etapas e de todo o projeto de desenvolvimento de 

produto.”TEIXEIRA, J.M; SCHOENARDIE,R.P.;GARCIA,L.J.;MERINO,E.A.D 

(2012) 

 

 

2.4.1 Sala de Comando de Projeto - "Obeya" 

 

A comunicação possui grande importância no gerenciamento de projetos – como visto 

anteriormente, o gerente de projeto ocupa parte significativa de seu tempo gerenciamento a 

comunicação entre os stakeholders do projeto.Dentre as diversas formas de comunicação em 

projeto, a gestão visual vem sendo utilizada como ferramenta para apresentação visual das 

informações.  

Para JONES: 

 

“Aprender a enxergar” é o passo inicial para “aprender a agir”. “Fazendo com que os 

fatos de qualquer situação fiquem claramente visíveis, é muito mais fácil chegar a 

um consenso sobre o que é necessário ser feito, criar um compromisso em fazê-lo e 

manter o foco para sustentá-lo por muito tempo”.JONES, D. (2011) 

 

Este conceito de preocupar-se em deixar as informações visíveis para melhor e mais 

rápida absorção, logo foi implementada por gerentes de projetos, que por sua vez viram a 

técnica de gerenciamento visual como aliada para manter suas equipes informadas, integradas, 

e melhorar a efetividade a comunicação dos projetos, que como vimos anteriormente, é de 

extrema importância se gestor o projeto visa o sucesso do mesmo. Neste quesito, Daniel Jones 

ainda complementa que,"o que torna a visualização realmente poderosa é que ela muda 

comportamentos e aperfeiçoa significativamente a efetividade do trabalho em conjunto para fazer as 

coisas acontecerem."JONES, D. (2011) 

 



22 

 

Ao longo dos anos, percebeu-se que as táticas e metodologias utilizadas nas 

instalações das salas de comando durante guerras poderiam ser aplicadas em qualquer projeto 

que visasse atender seu objetivo dentro do prazo, ou ainda, como diz Martin 

Wartenberg,consultor sênior da Universidade da Califórnia, em San Diego, em projetos onde 

‘fracassar não é uma opção’. Para ele, o conceito de sala de guerra também aplica- se em
1
“in 

companies that do product development on a regular basis and that live and die based on the 

ability to get product out on time.”WARTENBERG in INGEBRETSEN, M. (2003) 

Matthew May é conselheiro da University of Toyota e nos traz uma explicação simples 

do  significado de Obeya, sua origem e finalidade: 

 

“Obeya, que significa “sala grande” em japonês, é o centro das atenções de qualquer 

projeto em equipe da Toyota.Na década de 1990, o então presidente Fujio Cho ficou 

preocupado com o declínio da colaboração no local de trabalho devido à ascensão do 

e-mail e videoconferência. Cho solicitou às equipes que trabalhassem novo frente a 

frente na Obeya. A obeya fornece um fórum destinado a encontrar e resolver 

problemas, e é usada em todos os aspectos das operações da Toyota. A Obeya é 

facilmente identificada pela falta de espaço disponível na parede. Diagramas, 

desenhos e projetos, formulários de resolução de problemas, questões relacionadas a 

produtos – basta pensar e estará lá,representado visualmente”. Matthew May 

(2007,pg.121) 

 

FERRO (2016), integrante do Lean Institute Brasil, define Obeya como: 

 

" organizar, na empresa, um local específico, no qual as pessoas da organização, 

líderes e liderados, possam ter acesso rápido e fácil aos principais dados 

relacionados aos processos produtivos. E, assim, consigam entender rapidamente o 

que está acontecendo, quais são os problemas e como resolvê-los."FERRO (2016) 

 

FERRO (2016), ainda explica que no espaço Obeya, pessoas da companhia envolvidas 

no assunto – independentemente de suas posições hierárquicas – podem juntas discutir sobre 

os problemas visíveis e avaliar o andamento dos processos e atividades. O autor explicita a 

importância dos dados serem apresentados de forma simples e clara, com quadros didáticos, 

dados e indicadores relevantes, dispostos de uma forma que toda a equipe possa entender, a 

fim de avaliar, analisar e tomar decisões no local. 

 A literatura aindatraz definições sobre a utilização da Obeya em gestão de projetos. 

 

 

                                                 
1
 Optou-se por deixar na língua original da publicação. 
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Para MORGAN e LIKER
2
, 

 

"is best to treat your change effort like a new product program in a lean PD system 

and your change team as a lean PD project team(...) It is also important to integrate 

your change team and not leave members to work in their respective work streams in 

isolation.One of the best ways to do this is to collocate the team in aobeya (....) This 

informal cross-team communication should be supplemented as supported by formal 

meetings at least weekly to give the team leaders the opportunity to review each 

other's stream maps, A3 progress(...) Always remember that you are working to 

create an integrated product-development value stream- not isolated work streams 

that lead to optimizing local process at the expense of the great 

process."MORGAN,J.;LIKER, J. (2006,pg.337) 

 

  Para INGEBRETSEN, o espaço dedicado de projeto é um ambiente que reúne 

informações e recursos focados na resolução de problemas de projeto
3
:“Corporate war rooms 

gather people and information in one location for concentrated problem-solving.” 

INGEBRETSEN,M. (2003) 

JONES ainda complementa o conceito de Obeya, deixando sua opinião sobre a 

metodologia: 

 
“Obeya (palavra em japonês que significa “sala grande”) torna o trabalho em 

conjunto visível em um ambiente de projeto.(...) O Obeya é a chave de tornar toda 

essa visualização efetiva. Ele traz todos os elementos supracitados para definir os 

objetivos, escolher algumas métricas vitais, planejar e revisar frequentemente o 

progresso e os atrasos da equipe de trabalho concorrente, decidir quais questões 

necessitam escalar para o próximo nível e capturar a aprendizagem para o próximo 

projeto".JONES (2011) 

 

           Para Eduardo Vieira, a "sala de guerra" ou "Quartel-General" é definida da seguinte 

forma: 

 

"constitui um local onde as informações importantes relacionadas ao projeto podem 

ser disponibilizadas para que os envolvidos tenham acesso às mesmas.Pode também 

ser o local onde a equipe do projeto possa se reunir,com o objetivo de facilitar sua 

interação, bem como fortalecer o espírito de grupo e cooperação entre os mesmos". 

VIEIRA, E. (2005,pg.157) 

 

VIEIRA (2005, pg.182) ainda faz o link entre a sala de comando e a comunicação bem 

sucedida, indicando a sala de guerra como um local onde a equipe do projeto possa se reunir 

com qualquer finalidade. Uma sala de uso exclusivo do projeto que deverá conter um depósito 

para os artefatos, os registros e informações atualizadas do andamento do projeto e 

cronograma. 

 

                                                 
2
Optou-se por deixar na língua original da publicação. 

3
Optou-se por deixar na língua original da publicação. 
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Considerando a grandiosidade e complexidade dos projetos, INGEBRETSEN faz o 

link da proximidade da equipe do projeto, e a forma da sala de guerra – física ou na web: 

 

“Similarly, the type of project and the nature of the group undertaking it will dictate 

the amount of technology needed. ‘The more physically proximate people are to the 

war room, the less technology you need,” Fieger says. If work groups are 

concentrated in one location, any site will do. If they are located in two or three 

places, three separate war rooms linked by electronic whiteboards and video 

conferencing might suffice. When many parties are involved, a Web or intranet site 

might be the only practical way to bring everyone together.”INGEBRETSEN, M. 

(2003) 

 

 INGEBRETSEN cita alguns dos pontos positivos da sala de comando presencial, 

principalmente em projetos onde exige-se comprometimento total: 

 

“many firms hold project management meetings right in the space where a product is 

manufactured. “The idea is, ‘let's do it where things are real instead of just images 

on paper,’” Wartenberg says. “When you build a war room separate, and you only 

go to it periodically, you don't get the currency of taking that same information and 

putting it right in front of everyone,” he says.”WARTENBERG inINGEBRETSEN, 

M. (2003) 

 

 Para MERRICK,“Getting the team together physically may be the fastest way to spur 

collaboration and communication.”Merrick, A. (2013) 

 CARMO cita que a Obeya é o ambiente onde materializamos ideias e projetos, onde 

nivelando as informações com os envolvidos, todo tem consciência de onde estão e para onde 

querem ir. CARMO ainda elenca as principais vantagens da utilização da Obeya: 

 

 “ Propicia comunicação entre os departamentos; 

 Fomenta trabalho em equipe; 

 Partilha informações por meio da prática conhecida como 

mieruka(visualização) onde importantes informações são expostas e atualizadas de 

maneira dinâmica e simples (manualmente) na forma de gestão visual; 

 Melhora o fluxo de informações; 

 Propicia um ambiente favorável para discussão e tratativas de problemas e 

análise das oportunidades de melhoria; 

 Ajuda na gestão de mudanças; 

 Encurta os ciclos de PDCA.”CARMO,A. (2016). 

 

 O Lean Institute Brasil (2010) ainda liga o conceito de gerenciamento visual visto 

anteriormente, com a metodologia Obeya:  

 

“Aprendemos com a experiência da Toyota que diariamente o gerenciamento visual 

do progresso de um projeto, talvez coordenado em uma sala “Obeya”, capacitando 
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equipes para responderem rapidamente a qualquer deslize, já que isso é um 

motivador mais poderoso que inspeções menos frequentes ou qualquer sistema de 

programação informatizada. Gerenciamento visual é tão poderoso em escritórios 

executivos quanto em engenharia ou em instalações de produção.”JONES D. (2010) 

  

 LOUZADA (2017) define o Obeya como “um lugar de colaboração intensiva e 

procedimentada. As informações estão disponíveis e gerenciadas coletivamente através de reuniões 

curtas e periódicas.”. Acrescenta pontuando algumas das características mais fortes da 

metodologia, indicando a Obeya como uma ferramenta simples e eficaz, capaz de auxiliar na 

gestão dos desafios de desempenho. 

JONES (2010) conceituou a sala de gestão visual Obeya, como uma forma eficaz de 

obter concordância entre diferentes departamentos, além de dividir o trabalho diário ou 

semanal e analisar o progresso do projeto diariamente, significando que os deslizes e 

problemas que possam surgir, sejam resolvidos rapidamente. Complementa ainda, que 

registrar os problemas é fonte de aprendizado para futuros projetos, com o objetivo principal 

de fazer tudo às claras e aprender a trabalhar em conjunto. 

Por fim, CAVALIERI (2005, pg.9) aindaindica que, o Escritório de Projetos da 

empresa (PMO)– por ter como função oferecermétodos e padrões, consultoria e suporte 

administrativo aos gerentes de projeto,poderá também ser responsável pela manutenção de 

uma sala para reunião da equipe de projeto - conhecida por "sala de visibilidade" ou "sala de 

guerra". 

 Por mais que a origem do Obeya seja oriental - uma prática Lean do gerenciamento 

visual – a ferramenta foi difundida em diversos continentes em indústrias/empresas que visam 

melhorar a comunicação e engajamento da equipe de projetos.  
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3 PROPOSTAS PARA POTENCIALIZAÇÃO DO USO DA METODOLOGIA OBEYA 

Segundo Varella L., Moura G. e Aniceto C., (2010, pg.53) o Gerente de projetos lida 

diariamente com reuniões, riscos,alterações de escopo, e negociações durante todo o ciclo de 

vida do projeto, aspectos impactantes no projeto gerenciado e que põem à prova as 

competências de qualquer gerente.  

 O gerente de projetos, utilizando – se de uma sala Obeya visando obter todas as 

vantagens da metodologia listadas no capítulo anterior, poderá executar tarefas simples 

atreladas ao uso da sala de comando, mas que no dia-a-dia poderá trazer benefícios na 

integração e comunicação da equipe de projeto.  

 Baseando-se na literatura existente, sugere-se algumas destas ações que, realizadas 

pelo gerente de projetos, podem vir a melhorar/ aprimorar/diferenciar o uso da Obeya dentro 

do gerenciamento dos projetos.  

 

 

3.1 FOLLOW-UP DE ENTREGAS DE ATIVIDADES DE PROJETO  

 

MERRICK (2013) explica a forma de trabalho de E. Aziz, PMP: “Mr. Aziz posts critical 

project information— schedules, logs of problems, risk registers and other data—on the walls, helping 

to maintain a sense of urgency and showing team members how others depend on their tasks being 

completed”. MERRICK , A.(2013) 

Uma ideia para incitar anoção de precedência das atividades entre os executores de 

diferentes atividades do projeto, e também mantê-los alertas sobre o impacto que um possível 

atraso da sua atividade exerce em outras entregas previstas, é fazer com que os integrantes da 

equipe possam colocar “confirmações” de que sua tarefa foi realizada em algum 

painel/quadro presente na sala Obeya, a qualquer momento que desejar. O membro da equipe 

poderá informar o gerente do projeto que a atividade está feita, porém, além disso, o fato de 

atualizar o quadro Obeya irá tornar a informação disponível para todos integrantes da equipe, 

inclusive àqueles que dependem da conclusão de sua atividade para dar continuidade em suas 

entregas.Aplicando esta sugestão, conseguimos de certa maneira descentralizar o reporte 

tarefas realizadas do principal/único receptor de “Taskdone” do gerente de projetos. Outros 

responsáveis na equipe poderão visualizar os acontecimentos do dia ou da semana, antes 

mesmo da próxima reunião de projeto, e visto que outras atividades predecessoras às suas 
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estão concluídas, dar início/término (dependendo da relação de interdependência entre as 

atividades) nas suas entregas, ganhando tempo e agilidade no processo de comunicação entre 

a equipe.  

 

 

Figura 1 – Exemplo de controle de “task - done” em quadro Obeya. 

Fonte: A Autora. 

 

MERRICK (2013) ainda complementa não devemos utilizar as reuniões de equipe 

somente para follow-up de atividades diárias:“Don’t limit daily stand-ups to today’s tasks. Now’s 

the time to share project setbacks as well.” 

Utilizando este conceito acima, sabemos que o Obeya pode não ser somente um local 

designado e exclusivo de projeto que concentra informações relevantes em seus painéis, mas 

também para realizar as reuniões periódicas da equipe de projeto. 

É comum que estas reuniões de follow-up se tornem reuniões de “cobrança” de 

realização das atividades planejadas, devido a necessidade do gerente de projetos em realizar 
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o acompanhamento das entregas do projeto, e costume do gerente de projetos em ministrar 

este tipo de reunião. 

Uma sugestão é a reunião de grupo possa abranger demais assuntos de importância 

para o andamento e acompanhamento do projeto, como reporte de pontos de atenção advindos 

das áreas envolvidas, sugestões, feedbacks, análise de lições aprendidas, acompanhamento, 

atualização e reporte do gerenciamento de riscos entre gerente de projetos e equipe, etc.  

Porém, como explicou LOUZADA (2017) podemos estar construindo uma armadilha quando 

o gerente de projetos sozinho ou com a equipe, tentam estabelecer padrões visuais e 

protocolos de reunião, principalmente no início da utilização do Obeya, afinal, desta forma 

estaríamos evitando o crescimento orgânico da metodologia como um todo. projetos em 

ministrar este tipo de reunião. Uma sugestão é a reunião de grupo possa abranger demais 

assuntos de importância para o andamento e acompanhamento do projeto, como reporte de 

pontos de atenção advindos das áreas envolvidas, sugestões, feedbacks, análise de lições 

aprendidas, acompanhamento, atualização e reporte do gerenciamento de riscos entre gerente 

de projetos e equipe, etc.   

 A sugestão é que deixemos acontecer os brainstorms, reportes e necessidades da 

equipe e do gerente de projetos, para que a própria equipe construa junto quais os tópicos à 

serem padronizados para uso no Obeya. As necessidades irão surgir com o andamento do 

projeto – o gerente de projeto poderá desejar disponibilizar o cronograma da fase do projeto 

ou qualquer outro controle advindo das áreas de conhecimento de gestão de projetos - mas é 

interessante que no início da utilização do Obeya – ou também periodicamente para “revisar” 

novas necessidades –não sejam estabelecidos “padrões de informações” encontradas no 

Obeya, para que avaliação do que apresentar, controlar e acompanhar na “sala de guerra” seja 

construída em conjunto com a equipe e implique no aumento da integração do projeto como 

um todo.  

Desta forma, a reunião de follow-up de projeto se afastaria um pouco do conceito de 

“cobrança” da parte do gerente de projeto, e ganharia um “novo rosto” – um ambiente 

dinâmico e interativo, onde todos os participantes participariam ativamente, impactando além 

da melhoria da comunicação entre os envolvidos, como na sensação de “pertencimento” e 

importância da equipe para com o projeto. As palavras de Sahar Kanani, PMP, sugerem esta 

tratativa:  
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“Team members should have a say in what they do—whether this is deciding on 

what they do, how they do it or their schedule. Giving team members a say in their 

assignments makes them more invested in the project’s outcome and helps them 

own the end result.” MERRICK (2013) 
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3.2 GERENCIAR POR IMAGENS 

 

Matthew May (2007,pg.113) sugere que visualizemos nossas intenções – pois desta forma nos 

surpreenderemos com os resultados.Complementa que, quando mesmo quando encontramos 

tempo para pensar grande,nos atolamos no velho processo de pensar linearmente – escrever e-

mails,memorandos, relatórios, tabelas e planilhas eletrônicas. Segundo o consultor, “metas 

não atingidas são quase sempre relacionadas à ausência clara de uma imagem mental 

convincente que norteie o trabalho.”Matthew May (2007) Toyota – A fórmula da Inovação. 

 O gerente de projeto pode utilizar deste conceito para organizar a forma com que passa 

as informações do projeto para o time. Os quadros e painéis existentes na sala Obeya por 

exemplo, podem fazer parte de estratégias visuais de apresentação de informações, como 

fluxogramas, quadrantes para controle de desempenho, mapas mentais, diagramas e etc. 

Matthew May (2007, pg.118) indica que“a apresentação visual de informações lhe permite mapear 

visão em comparação com ação, conectando de forma pictórica a estratégia nível alto e linear com o 

progresso, em direção a alvos mensuráveis”. 

O consultor ainda nos alerta para a importância da imaginação em nosso trabalho 

cotidiano, e nos lembra que é necessário mantermos afiadas nossas habilidades visuais e 

ferramentas por meio de uso constante. 

 Outra técnica no gerenciamento por imagens, e que pode ser aplicada na sala Obeya, é 

ferramenta de brainstorming para mapear idéias – Diagrama Cata-vento. Para aplicar a 

ferramenta, é necessário ter à mão apenas um papel em branco – ou no caso da Obeya, os 

quadros brancos e painéis servirão – e marcadores coloridos. Matthew May (2007,pg.123) nos 

explica o uso desta ferramenta:  

 

“Utilize as regras básicas de brainstoming. Primeiro, abrevie seu alvo ou meta com 

algum tipo de desenho, símbolo ou ícone, faça um círculo em volta dele e coloque-o 

no meio da página. Depois, durante o brainstorming de ideias e soluções, desenhe 

linhas saindo do centro, e rotule cada uma com uma ideia ou alternativa. Trace 

linhas menores a partir das maiores para ideias relacionadas. Por fim, marque 

quaisquer conexões, padrões ou temas com linhas pontilhadas para unir as ideias. 

Em relativamente pouco tempo, você terá um prático mapa visual de variadas 

opções para atingir a meta”.Matthew May (2007) Toyota – A fórmula da Inovação. 
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FIGURA 2 – Diagrama Cata-vento. 

Fonte: A autora (2018) 

 

 Estas sugestões e diretrizes certamente são aplicáveis no dia-a-dia do Gerente de 

Projeto, que sendo criativo em trocar informações com os stakeholders, poderá aumentar a 

efetividade da comunicação entre o time de projeto.  
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3.3 GERENCIAMENTO DE RISCOS DE PROJETO – RISK CANVAS 

 

O PMI ® (2013, pg.310) define riscos de projeto como um evento ou condição incerta 

que caso ocorra, provocará efeitos positivos ou negativo em um ou mais objetivos do projeto, 

tais como escopo, cronograma, custo e qualidade.Devido sua grande importância, o 

gerenciamento de riscos de é executado pelo gerente de projeto, visando planejar, identificar 

os riscos, analisar qualitativa e quantativamente, responder aos riscos e controlá-los. 

As incertezas de projeto, que podem ser ameaças ou oportunidades, usualmente são 

gerenciadas utilizando-se ferramentas como planilhas eletrônicas, onde facilmente o gerente 

de projetos consegue registrar as descrições dos riscos, impactos nas áreas de conhecimento 

de gestão de projetos, as respostas aos riscos, quantificando seus impactos financeiros e 

analisando a viabilidade da aplicação das mesmas. Porém, quando pensamos em metodologia 

Obeya, o ideal é que apliquemos ferramentais visuais simples de fácil e rápido entendimento à 

quem se depara com as várias informações presentes ao mesmo tempo nos quadros brancos da 

“war-room”.  

Diferentes técnicas e ferramentas existem para planejar o gerenciamento dos riscos de 

projeto. O PMI ® (2013,pg.315) indica algumas delas, como análise do perfil do risco das 

partes interessadas para classificar e qualificar os riscos e tolerâncias, e também folhas de 

pontuação dos riscos, que fornecem uma avaliação de alto nível da exposição dos projetos aos 

riscos, com base no contexto geral do projeto. 

Atendo-se à técnica em que os stakeholders participam na classificação e qualificação 

dos riscos, podemos aplicar a modelo Risk Canvas, ferramenta criada e patenteada por Hélio 

Rodrigues Costa. A técnica consiste em utilização de um template de painel com campos à 

serem preenchidos de forma rápida, interativa, simples, eficiente e visual. 
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FIGURA 3:Modelo Risk Canvas. 

Fonte: https://www.risco.pro.br/risk-canvas 

 

A explicação sobre a ferramenta Risk Canvas realizada pelo professor Hélio Costa, nos 

faz entender que a análise dos riscos segue o fluxo indicado pelos números na parte superior 

de cada quadrante. O indicado é que os registros escritos sejam feitos em papéis-cola “Post-

it”, tornando o registro objetivo, rápido e prático, colados diretamente no painel. 

 Inicia-se com o levantamento de possíveis ameaças e oportunidades de projeto. Após listado 

os riscos, avaliamos e classificamos os mesmos qualitativamente de acordo com a 

probabilidade de ocorrerem, e o impacto caso isso ocorra. Os post-it ficarão distribuídos no 

espaço do gráfico do quadrante nº 3. 

No quadrante nº4 é realizada a análise de respostas aos possíveis riscos, considerando 

o cenário “antes dos riscos ocorrerem”. São as conhecidas “ações de contenção” para riscos 

negativos,onde listamos o que é possível de ser realizado para minimizar os impactos ou 

probabilidades das ameaças de projeto ou ações de “alavancamento”para riscos positivos, a 

fim de aumentar a probabilidade e/ou impacto das oportunidades. 

No próximo quadro, temos o registro das “ações de contingência”, ou seja, respostas 

aos riscos negativosà serem implementadas após a ocorrência, e também ações de 

“aproveitamento”, como classifica Hélio Costa em sua aula expositiva, que são respostas às 

oportunidades de projeto, caso as mesmas aconteçam.  
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No quadrante nº 6, fazemos a integração dos riscos listados com as demais áreas da 

gestão de projeto, ou seja, escrevemos rapidamente quais áreas são impactadas com os riscos 

apresentados – escopo, recursos humanos, custos, cronograma, qualidade, etc. Já no quadrante 

seguinte, é hora de indicarmos qual é a área responsável pelos riscos. 

No último quadrante, voltamos a realizar uma análise qualitativa das ameaças e 

incertezas de projeto, classificando-as agora o cenário do impacto e probabilidade de 

ocorrência após o tratamento de respostas aos riscos, posicionando os post-it nas posições 

consideradas mais coerentes para cada um. Desta forma, conseguimos rapidamente observar 

as mudanças de localização dos post-it de cada incerteza se comparado ao quadrante nº 3.  

 A utilização desta ferramenta encaixa perfeitamente no conceito de gerenciamento 

visual e utilização da sala Obeya, visto que o template com o modelo do Risk Canvas pode ser 

facilmente incluído nas paredes da “War-room”. Desta forma, estaremos realizando o 

gerenciamento de riscos qualitativo junto com a equipe de projeto, possibilitando que a 

mesma participe da definição dos riscos e dos planos de ação – tornando o gerenciamento de 

riscos mais rico e integrado.  

 

FIGURA 4: Exemplo esquemático de utilização do Risk Canvas na Obeya. 

Fonte: A Autora. 
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FIGURA 5: Exemplo esquemático de utilização do Risk Canvas / Acompanhamento de projeto na Obeya. 

Fonte: A Autora.(2018)  
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4 CONCLUSÕES 

 

 A metodologia Obeya é uma ferramenta de gerenciamento visual, advinda da 

metodologia Lean e incorporada mundialmente nas organizações que desejam aumentar 

sua.eficácia na gestão de projetos por meio do investimento na melhoria da comunicação 

interna, no engajamento entre equipes e outras vantagens que trazem a utilização do Obeya. 

 A ferramenta vem sido vista no gerenciamento de projetos como uma grande aliada 

para melhorar a comunicação entre os stakeholders do projeto, pois os mesmos usufruem de 

um espaço dedicado ao projeto onde encontrarão facilmente informações relevantes sobre o 

escopo e progresso do projeto. O gerente de projeto utiliza o ambiente Obeya para ministrar 

reuniões de acompanhamento com equipe, mas também brainstorms e reuniões de tomada de 

decisões podem ser realizadas pela própria equipe, pois o Obeya é um espaço para que todos 

os envolvidos possam imergir no projeto, promovendo a interação e agilidade nas atividades a 

serem realizadas.  

 Diante do exposto acima, a proposta aqui realizada de sugerirdiretrizes para maximizar 

as vantagens da metodologia Obeya se concretiza com a aplicação  de outras ferramentas em 

conjunto ao Obeya, como diagramas, gestão visual de gerenciamento de riscos de projeto e 

pequenos procedimentos que podem ser aderidos pelo Gerente de Projeto afim de contribuir 

para  o sucesso deste esforço temporário, por meio de um gerenciamento que estimula a 

participação e agilidade de comunicação da equipe. 

 Assim, tendo em vista a já consolidada aplicabilidade da metodologia Obeya, foi 

possível observar os aspectos que podem ser potencializados. Isso significa que o resultado 

dessa pesquisa contribui para o contínuo processo de aprimoramento das metodologias que 

atendem as necessidades contemporâneas na gestão de projetos, sobretudo, quanto a 

velocidade de comunicação e engajamento da equipe, fatores de extrema relevância durante 

todo o processo de gestão de projetos que atingem o objetivo na concretização do produto 

final. 
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5 POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

  

A pesquisa que por hora se finaliza com propostas que aprimoram a comunicação e 

interação da equipe em conjunto com a utilização da metodologia Obeya, por meio da 

investigação bibliográfica estudada, suscita o desejo de aplicar tais práticas em situações de 

necessidades reais concretas presentes nas organizações. Trata-se de um estudo de campo 

onde fosse possível aplicar as ferramentas aqui descritas junto ao Obeya já existente ou não na 

organização, comparando as diferenças na aplicabilidade da metodologia Obeya em empresas 

de diferentes ramos,como industrial, agências de publicidade e start-ups por exemplo. Ao fim, 

seria registrado como se deu a implementação das ferramentas no dia-a-dia nas diferentes 

realidades, bem como a compilação de feedback dos envolvidos após um tempo de utilização 

das metodologias aplicadas.   
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