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Resumo 

A estruturação de um Escritório de Projetos (Project Management Office - PMO) traz diversos 

benefícios para empresa, como: melhorar a qualidade de entrega dos projetos, manter os custos 

dentro do planejado, entregar no prazo definido, aprimorar a comunicação com clientes internos 

e externos e por fim diminuir o retrabalho. Desta forma, o objetivo do trabalho a seguir é 

apresentar o atual cenário de gestão de projetos da empresa JRD Logística de Marketing e na 

sequência, estruturar um Escritório de Projetos (Project Management Office - PMO), no qual 

serão desenvolvidas suas atividades comerciais futuramente. Por conseguinte, este trabalho irá 

apresentar teorias sobre a gestão e o escritório de projetos, investigar as especificidades de 

gerenciamento de projetos em uma empresa de logística de marketing e indicar as ferramentas 

e metodologias adequadas de um PMO para a empresa de acordo com a sua área e necessidades. 

A metodologia aplicada para esta pesquisa foi embasada em um estudo para diagnosticarmos a 

maturidade atual da empresa em gestão de projetos. Considerando que quanto maior a 

maturidade melhor o desempenho nos projetos, o resultado atual da empresa JRD Logística foi 

de maturidade baixa. Também foram considerados o cenário atual do método de gestão da GRD 

Logística e com base em suas necessidades e planejamento estratégico, apresentamos uma 

proposta de práticas de PMO para a empresa. Com a realização desta pesquisa, foi possível 

observar que para todos os tipos e tamanhos de projetos, há uma forma de gerenciá-los. O 

diferencial de sucesso de cada empresa estará na capacidade de escolher a metodologia que 

mais se adeque ao projeto e a cultura empresarial no qual ele está inserido. 

 

 

 Palavras Chave: Gestão de Projetos. Project Management Office – PMO (Escritório 

de Projetos). Logística de Marketing. Maturidade. 

     



 

Abstract 

The structuring of a Project Management Office (PMO) brings several benefits to the company, 

such as improving the delivery quality of projects, keeping costs within the plan, delivering on 

schedule, improving communication with internal and external clients and finally reduce 

rework. In this way, the objective of the following work is to present the current project 

management scenario of the company JRD Marketing Logistics and in the sequence, to 

structure a Project Management Office (PMO), in which its commercial activities will be 

developed in the future. Therefore, this work will present theories about the management and 

the project office, investigate the specificities of project management in a marketing logistics 

company and indicate the appropriate tools and methodologies of a PMO for the company 

according to its area and needs. The methodology applied for this research was based on a study 

to diagnose the current maturity of the company in project management. Considering that the 

higher the maturity the better the performance in the projects, the current result of the company 

JRD Logistics was of low maturity. We also considered the current scenario of the GRD 

Logistics management method and based on its needs and strategic planning, we present a 

proposal of PMO practices for the company. With this research, it was possible to observe that 

for all types and sizes of projects, there is a way to manage them. The success differential of 

each company will be in the ability to choose the methodology that best suits the project and 

the corporate culture in which it is inserted. 

 

 Key Words: Project Management. Project Management Office - PMO. Marketing 

Logistics. Maturity. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A empresa JRD Logística de Marketing foi fundada em 2004 na Região Metropolitana de 

Curitiba, onde se tornou pioneira no estado do Paraná na área de Logística de Marketing. Com 

sua visão empreendedora, a cada dia aumenta seu marketshare, o reconhecido dos clientes pelo 

seu potencial, bem como a sua fidelização. Os valores da empresa mostram o quanto se 

preocupam em atender às necessidades e satisfazer seus clientes. 

A identidade da JRD Logística se baseia diariamente na sua visão, missão e valores, e por meio 

desse tripé os empreendedores elaboram seu planejamento estratégico, com o qual guiam suas 

equipes e suas decisões. Conforme JRD 2017, são eles: 

Visão: Ser a maior empresa de logística promocional do Brasil. 

Missão: Agregar valor ao marketing promocional por meio da inteligência logística, com 

reconhecimento pela qualidade e responsabilidade socioambiental. 

Valores: 

SUA MAJESTADE, O CLIENTE 

Espírito de Servir. O cliente sempre em primeiro lugar. 

EU NÃO, NÓS! 

Ninguém faz nada sozinho. Somos um time! 

NADA SUBSTITUI O LUCRO 

Empresa saudável, precisa de lucro. 

A empresa está sempre procurando inovar, para assim evoluir a cada dia. Devido a esse perfil 

de busca por evolução e atualização, sentiu-se a necessidade de se estruturar um Escritório de 

Projetos (Project Management Office - PMO), visto que a empresa trabalha com vários projetos, 

tanto demandas internas como novos negócios, porém sem conhecimento sólido e estruturação 

de Gerenciamento de Projetos. Atualmente, a empresa já possui uma Supervisora de Projetos, 

a qual é responsável por centralizar todos os projetos. 

A partir dos resultados dos projetos encerrados pela empresa, identificou-se que no caso de 

projetos externos, as maiores perdas ocorreram devido a mudanças de escopo e aumento do 

custo de execução. Já para projetos internos, as falhas estavam relacionadas ao cronograma. 
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Para todos os casos, não havia procedimentos documentados, fluxos de processo padronizados 

e indicadores de desempenho estabelecidos. Estas informações motivaram a aplicação da base 

de conhecimento do gerenciamento de projetos na empresa analisada. 

Assim, o presente trabalho pretende estruturar a metodologia do Escritório de Projetos na 

empresa JRD através da implementação de uma metodologia baseada no Gerenciamento de 

Projetos. 

A primeira parte do trabalho trará a revisão de literatura, onde o foco é apresentar as bases 

teóricas necessárias para desenvolver este PMO e abordar o tema de gestão de projetos focado 

em pequenas empresas.  

Na sequência, o trabalho irá apresentar a metodologia utilizada para elaboração dos resultados, 

ou seja, a técnica utilizada para identificar o que é mais adequado para a JRD. 

Por fim, serão apresentados os resultados obtidos com este trabalho, que foi a elaboração de 

técnicas e ferramentas adequadas à área de Gerenciamento de Projetos da JRD. 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

2.1 Logística de Marketing 

 

Na Logística de Marketing pode-se considerar duas principais áreas: a logística promocional e 

logística para eventos. 

A logística promocional é normalmente utilizada para as campanhas de pontos de vendas. Se 

uma marca irá lançar um novo produto ou serviço, é necessário fazer a divulgação em uma 

grande campanha de marketing, mas também no seu PDV, e destacar esse novo produto ou 

serviço diante de tantos outros produtos já existentes no PDV é um grande desafio 

(MACHADO, 2010). As empresas fazem isso com muita comunicação visual, como por 

exemplo: adesivos, banners, displays, móbiles, folders e outros materiais de divulgação. A 

distribuição desse material para os pontos de venda é de responsabilidade da logística 

promocional. 

“[...] Segundo um estudo da Associação de Marketing Promocional (Ampro), 

o segmento já movimenta cerca de R$ 44 bilhões por ano e deve continuar 

avançando nos próximos três anos. A pesquisa revela ainda que 88% das 

empresas entrevistadas investem em promoções, 77% em ativações, 83% em 

incentivo, 92% em eventos e 77% em trade marketing” (REVISTA MUNDO 

LOGÍSTICA, 2017).  

Também faz parte do marketing os eventos corporativos. Para o sucesso desses eventos é 

necessária uma logística bem planejada e organizada. Assim, surge a necessidade da logística 

específica para eventos, focada nos prazos, metas e pensando sempre nas necessidades 

particular de cada evento e cliente (VECHIA JUNIOR, 2016). A logística para eventos fica 

então responsável pelo transporte e movimentação de todo material necessário no dia do evento, 

seja ele um congresso, feira ou até mesmo uma festa de final de ano. 

Mesmo com a crise as empresas precisam investir no marketing para assim manter sua marca 

ativa na memória do seu público. Conforme um estudo feito pela Associação Latino Americana 

de Gestores de Eventos e Viagens Corporativas (ALAGEV): 

“[...] Em relação a eventos corporativos, a pesquisa aponta que as empresas 

estão voltando a investir também. Segundo o levantamento, 50% dos gestores 
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de eventos afirmaram que houve crescimento superior a 10% em investimento 

no primeiro semestre de 2018” (MASETTO, 2018). 

O Marketing precisa estar sempre se reinventando e inovando para assim atender as 

necessidades e solucionar os problemas de seus clientes. Atuações com Marketing fortalecem 

a marca, fidelizam clientes e assim ajudam a aumentar o faturamento e lucro dentro de uma 

empresa, e por isso esse mercado está sempre em ascensão. 

 

2.2 JRD Logística de Marketing 

 

Pensando nesse mercado tão promissor surgiu a JRD Logística de Marketing, uma empresa 

pioneira na área de Logística de Marketing no Paraná. 

A JRD trabalha com foco no cliente, atuando de maneira a atender todas suas necessidades nas 

áreas de logística promocional e logística para eventos. 

Na logística promocional a empresa oferece vários serviços, os quais são totalmente 

personalizados. São criados e planejados de acordo com a particularidade de cada cliente. 

Os serviços oferecidos são: 

● Armazenagem: O estoque dos produtos de marketing promocional de seus clientes é 

armazenado em seu armazém, onde pessoas especializadas e treinadas fazem seu 

controle e manuseio. São dois Armazéns localizados estrategicamente, sendo 1 no 

Paraná e 1 em São Paulo, que opera também como Hub estratégico de transportes. Todos 

os itens são fotografados e descritos em detalhes no sistema de gestão WEB On-Line da 

JRD; 

● Manuseio de materiais/Inventário/Conservação/Descarte: A JRD é responsável pelo 

manuseio dos materiais dos clientes, desde o recebimento em seus armazéns ou coleta 

nos fornecedores, passando pela conferência, identificação, consolidação para 

armazenagem de forma adequada, garantindo a proteção dos materiais tanto na 

armazenagem quanto na movimentação, otimizando o volume ocupado. É definido no 

mínimo um inventário geral anual, com inventário rotativo frequente dos materiais 

armazenados. Como empresa de vanguarda em seu segmento, a JRD oferece suporte à 

sustentabilidade de seus clientes, promovendo descartes sustentáveis dos materiais 

obsoletos, seja por meio de doações ou encaminhamento para reciclagem; 
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● Sistema de gestão On-Line de estoques: Sistema inovador para gestão dos estoques, 

campanhas e eventos, onde o cliente tem acesso ao estoque de seus produtos full time. 

Esse acesso é feito através do portal ou aplicativo da JRD; 

● Transporte e distribuição: Todo o transporte e distribuição dos materiais promocionais 

é da responsabilidade da JRD, trazendo assim mais agilidade para seus clientes quando 

necessitam a utilização desses materiais. A JRD oferece os transportes nos modais 

rodoviário fracionado, rodoviário exclusivo e aéreo. Todo material é acobertado por 

seguro de armazenagem e em toda a cadeia de transporte; 

● Montagem de kits promocionais: A JRD se preocupada para que os processos de picking 

e packing sejam totalmente seguros para os produtos a serem manuseados. Esse 

processo implica em montagem de kits promocionais, como brindes, kits de materiais 

de PDV, kits de lançamento de produtos e outros; 

● Planejamento logístico: Com expertise na área de logística de marketing, e profissionais 

qualificados e experientes, assim é planejado toda a logística de eventos, ações 

promocionais, merchandising e trade marketing de seus clientes; 

● Logística emergencial: É um serviço que requer agilidade com qualidade, procurando 

soluções para minimizar prejuízos; 

● Embalagens: A JRD disponibiliza materiais como papelão ondulado, plástico bolha, 

stretch, film, fita adesiva e caixas de papelão em vários tamanhos para atendimento do 

Cliente; 

● Soluções completas para trade marketing: a partir da experiência e expertise acumulada 

em mais de 14 anos, a JRD promoveu uma evolução em seu portfólio de serviços, 

utilizando a logística como integrador de soluções nos Pontos de Vendas de seus 

clientes, otimizando processos para entregar soluções como: Positivação de Material de 

Merchandising, Instalações de Display e Quiosques, Auditoria em PDV´s, entre outros; 

● Positivação: É quando você expõe seu produto para que o cliente possa conhecê-lo. É 

através da positivação que você irá chamar a atenção para aquele produto dentro do 

Ponto de Venda. Dentro da Positivação a JRD também possui os seguintes serviços: 

− Logística de entrega; 

− Instalação; 

− Positivação; 

− Logística reversa; 

− Embalagens. 
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Para a logística de eventos corporativos, existe uma demanda muito grande, pois um evento 

implica em muitos materiais de apoio para que o evento aconteça, desde folders a serem 

distribuídos, uniformes, materiais de montagem dos stands e outros. A empresa tem como 

objetivo atender essa necessidade sempre preocupada com o prazo e qualidade do serviço. 

Fazendo a logística de todo o material necessário do fornecedor até o local do evento, e até 

mesmo a montagem do stand. 

A JRD então preocupada em gerenciar seus projetos com mais eficiência e eficácia, sente a 

necessidade de um PMO mais estruturado, o qual implantará procedimentos, indicadores, 

melhores práticas e arquivo de lições aprendidas, dessa maneira terá a possibilidade de gerar 

mais valor para o seu negócio. 

 

2.3 Projeto 

 

Segundo o PMI, “Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, 

serviço ou resultado exclusivo. Os projetos e as operações diferem, principalmente, no fato de 

que os projetos são temporários e exclusivos, enquanto as operações são contínuas e 

repetitivas.” (PMI, 2017). Em outras palavras, são empreendimentos com começo e fim bem 

definidos, com resultados sempre diferentes dos demais empreendimentos já realizados. 

Um projeto é uma operação com restrições de custos e prazos, caracterizada por um conjunto 

definido de entregas (o escopo que cumpre os objetivos do projeto), com base em normas e 

requisitos de qualidade. (IPMA BRASIL, 2012). 

 

2.4 Gerenciamento de Projetos 

 

Segundo o PMI, “o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos” (PMI, 

2017). Estes conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas formam um conjunto de “boas 

práticas”. 

O gerenciamento de projetos ocorre por meio de processos que se sobrepõem e interagem de 

diferentes maneiras e garantem o fluxo eficaz do projeto ao longo de sua existência, sendo 
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formado por um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas. A 6ª edição do PMBOK 

apresenta 47 processos de gerenciamento agrupados em cinco categorias de “grupos de 

processos de gerenciamento de projetos”: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle e encerramento. 

Para que o estudo do tema de gerenciamento de projetos e a compreensão da sua abrangência 

sejam materializados, é necessário segmentar o conjunto total do trabalho em áreas de 

conhecimento. 

Assim, os 47 processos são agrupados em 10 áreas de conhecimento: Integração, Escopo, 

Tempo, Custo, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicação, Riscos, Aquisições e 

Stakeholders. 

 

2.5 Project Management Office – PMO 

 

Um escritório de projetos é uma parte da estrutura organizacional da empresa na qual atua com 

o objetivo de identificar, prover e implantar as melhores práticas em gerenciamento de projetos, 

tornando-os projetos de alta performance e consequentemente, garantindo sua contribuição para 

o alcance dos objetivos estratégicos da organização. 

De acordo com a definição do PMBOK, 2017, “um escritório de Projetos é um corpo ou 

entidade organizacional à qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao 

gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sobre seu domínio. As responsabilidades 

de um PMO podem variar desde fornecer funções de suporte ao gerenciamento de projetos até 

mesmo ser responsável pelo gerenciamento direto de um projeto. (...)” 

O escritório de projetos pode não apresentar caráter obrigatório nas empresas que atuam com 

projetos, mas seu foco principal está em fornecer aos projetos procedimentos gerenciais de 

forma coordenada, supervisionada, preventiva e integrada com as normas, políticas e 

procedimentos internos da organização. 

ANSELMO (2002), define o escritório de projetos como a unidade organizacional formalmente 

estabelecida que tem as responsabilidades de: definir, responsabilizar e defender padrões, 

processos, métricas e ferramentas; oferecer serviços de gerenciamento, treinamento e 

documentação; garantir o alinhamento das inciativas á estratégia organizacional; confeccionar 

relatórios de progresso e acompanhamento e enviá-los aos patrocinadores. 
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Através da Figura 1, é possível visualizar que o PMO, aplicando as melhores práticas em 

Gerenciamento em Projetos, processa coordenadamente os projetos sob sua custódia de forma 

a transformar estratégia em resultados e necessidades em produtos. 

 

 

Figura 1. Escritório de Gerenciamento de Projetos. 

Fonte: Apostila MBA Gerenciamento de Projetos, PMO, FGV, 2018. 

 

2.5.1 Funções do PMO 

 

Com o crescimento das possibilidades de novos projetos relativos a segmentação de novos 

mercados, bem como a evolução de suas respectivas complexidades, o gerenciamento das 

demandas das áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos, torna-se o cerne do sucesso 

ou insucesso dos projetos em uma organização. 

Para este cenário, o PMO contribui para alavancar a performance dos projetos através do 

mapeamento das prioridades, categorização de objetivos entre o rol de projetos, alinhamento 

das expectativas dos stakeholders, busca por recursos e capitalização, proliferação de 

conhecimentos e técnicas de controle gerencial. 

De acordo com Kendall e Rollins (2003), a principais funções de um PMO são: 

● Reduzir o ciclo de vida dos projetos; 

● Facilitar a escolha dos conjuntos de projetos a serem trabalhados pela organização; 

● Desenvolver e manter uma central executiva de controle dos portfólios de projetos; 

● Rastrear e gerar informações sobre o progresso dos projetos; 
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● Prestar consultorias e esclarecimentos necessários aos projetos; 

● Oferecer e disponibilizar ferramentas de gestão de projetos; 

● Desenvolver e manter uma central de suporte aos projetos; 

● Criar, manter e difundir uma metodologia de gestão de projetos; 

● Identificar e implementar ações corretivas; 

● Oferecer suporte e informações facilitando o trabalho do conselho de gestão de projetos; 

● Selecionar projetos prioritários do portfólio; 

● Auxiliar e dar suporte aos projetos que encontrem dificuldades; 

● Desenvolver e ministrar treinamentos em gestão de projetos; 

● Elaborar e desenvolver o marketing e a comunicação dos projetos; 

● Manter repositório de dados e arquivos dos projetos. 

Seguindo as definições citadas acima, compreende-se que o PMO atuará tanto na esfera 

comercial, como técnica, política e administrativa. 

Entretanto, ainda que o PMO possa gerenciar projetos, este não é seu real papel, pois os 

objetivos do gerente de projetos e do PMO são diferentes, conforme apresentado na Tabela 1: 

Tabela 1. Diferença entre PMO e Gerente de Projetos.  

PMO / Escritório de Projetos Gerente de Projetos 

Busca otimização dos recursos 

organizacionais, que podem ser 

compartilhados entre todos os projetos. 

Controla e gerencia os recursos atribuídos 

ao projeto no qual está designado. 

Gerencia as principais mudanças do 

escopo do programa, avaliando seus 

impactos perante as políticas e regimentos 

internos e oportunidades para se 

aproximar dos objetivos traçados. 

Focado nos objetivos específicos de seu 

projeto. 

Gerencia riscos e oportunidades, bem 

como metodologias e padrões mais 

adequados para o nível de maturidade da 

organização. 

Gerencia Restrições (escopo, tempo, custo 

e qualidade). 

Fonte: Apostila MBA Gerenciamento de Projetos, PMO, FGV, 2018. 
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2.5.2 Tipos de Escritórios de Projetos 

 

Entendendo-se que PMO não é uma pessoa, mas sim uma estrutura organizacional, esta 

estrutura pode ser moldada de acordo com a estrutura hierárquica da organização, bem como 

suas necessidades e nível de maturidade em projetos. Embora tenham atribuições em comum, 

os escritórios de PMO podem ser categorizados em três diferentes níveis: 

● Nível 1 – Escritório de Controle de Projetos; 

● Nível 2 – Escritório de Suporte de Projetos; 

● Nível 3 – Escritório Estratégico de Projetos. 

 

Nível 1 – Escritório de Controle de Projetos: 

Este tipo de escritório de projetos aplica-se a áreas funcionais (operacionais) e tem como 

principal objetivo dar suporte aos gerentes de projetos operacionais, através do apoio em 

funções como realização de planejamentos, relatórios, gestão de recursos e pessoas. Neste tipo 

de escritório de Projetos, o PMO participa da responsabilidade pelo sucesso ou fracasso do 

projeto, sendo que a experiência do Gerente do Projetos somada á alta performance de sua 

equipe e alto poder de influência do patrocinador aos fatores externos, são fatores decisivos 

para o sucesso destes projetos. 

Segundo ALBUQUERQUE (2006) o escritório de projetos de Nível 1 é responsável por 

construir eficiência no projeto, através da aplicação de práticas de gerenciamento de projetos, 

como: plano do projeto, cronograma e todos os demais planos tornam-se efetivamente em 

ferramentas de comunicação para o projeto com o restante da empresa. 

 

Nível 2 – Escritório de Suporte de Projetos: 

Um escritório de projetos de nível II atua de forma tática perante os projetos da organização, 

ou seja, presta serviços de suporte para tomadas de decisões á um departamento, diretoria ou 

unidade de negócio. O suporte que este tipo de PMO oferece é principalmente relacionado à 

priorização de projetos e gerenciamento de recursos, dentro da esfera de Unidade de Negócios. 

O escritório de projetos tático, embora tenha abrangência restrita conforme a organização, tem 

o objetivo de promover apoio a projetos que são realizados simultaneamente, através de 
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implantação de metodologias e priorização de projetos, sem assumir responsabilidade pelos 

resultados dos projetos. 

De acordo com este conceito, RODRIGUES at el (2006), afirma que com foco em programas 

ou múltiplos projetos, este tipo de escritório provê os diversos grupos de gerentes no 

estabelecimento de metodologias e no acompanhamento de desempenho, além de atuar como 

centro disseminador das práticas de gerenciamento de projetos. 

 

Nível 3 – Escritório Estratégico de Projetos: 

O Escritório Estratégico de Projetos atua no nível corporativo, no qual oferece suporte através 

de definições de políticas para todos os projetos da organização, gerenciamento de portfólio – 

de acordo com a estratégia da organização, report, sinalização, priorização, categorização de 

projetos e prestação de dos serviços de escritório de projetos de níveis 1 e 2, sem assumir 

responsabilidades pelos resultados dos projetos. 

Segundo CRAWFORD (2002), O Escritório de Projetos Nível 3 serve como centro de suporte 

corporativo aos projetos, com um repositório central de processos, padrões e metodologias. 

 

2.6 Gestão de Projetos em Pequenas e Médias Empresas 

 

A gestão de projetos se tornou fundamental devido à grande competitividade do cenário atual. 

Para as Pequenas e Médias Empresas é de grande importância se ter acesso às ferramentas que 

apresentem soluções aos problemas que atrapalham o seu crescimento. Com isso: 

 

“[…] várias pequenas empresas estão buscando adotar técnicas mais 

modernas de gestão de projetos que permitam otimizar os processos, 

buscando cada vez mais garantir a qualidade e preços mais competitivos no 

mercado, pois a maioria não tem uma formalização e padronização dos 

processos, causando falhas na comunicação e um descontrole nos custos” 

(SANTIAGO; GIBIM, 2012). 
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Assim, segundo Gandra et al. (2016), o grande desafio para estas empresas é a utilização destas 

técnicas de maneira eficiente e eficaz, buscando soluções aos problemas comumente 

encontrados. 

Trabalhar com Gestão de Projetos nas Pequenas e Médias Empresas pode ser difícil, visto que 

nem todas terão o capital necessário para investir em tecnologias que auxiliam nesta gestão. 

Além das limitações financeiras, pode haver limitações de recursos humanos e de infraestrutura, 

o que pode prejudicar a qualidade dos resultados (FRAGA, 2009). Entretanto, muitas podem se 

superar e ter resultados extremamente positivos, gerando novos investimentos, melhores 

condições de trabalho, melhores relacionamentos no ambiente de trabalho e outros benefícios 

que a Gestão de Projetos oferece para as organizações (SILVA; VASCONCELOS, 2017). 

Em muitas empresas de menor porte a gestão de projetos está começando a se tornar realidade, 

porém com algumas dificuldades, que muitas vezes desestimulam líderes e equipes a seguirem 

com os processos recomendados pelo PMI (Project Management Institute). Em pequenas 

empresas, muitas vezes os procedimentos são realizados por meios mais informais, o que resulta 

em uma série de atritos relacionados a comunicação, padronização de documentos, escopo e 

prazos mal definidos, gerando resultados fracos na entrega do projeto, muitas vezes com prazo 

e orçamento estourados e qualidade aquém da pedida pelos stakeholders (SANTIAGO; GIBIM, 

2012). 

Como citado no artigo “Gerenciamento de projetos em uma pequena empresa”, no site da 

Project Builder: 

“A primeira questão que é fundamental de se compreender quando se for 

implementar a filosofia de gerenciamento de projeto em uma pequena 

empresa é que as tratativas não podem e não devem funcionar como numa 

grande empresa. Um negócio de menor porte tem menos recursos, menos 

funcionários e, por isso, precisa de um gerenciamento mais específico. Da 

mesma maneira, uma grande empresa é mais lenta. Uma decisão deve passar, 

muitas vezes, por uma série de análises técnicas de diferentes áreas e por 

diversos gestores, o que torna-se uma vantagem para as pequenas empresas 

que conseguem tomar decisões e agir de forma mais rápida” (PROJECT 

BUILDER, 2017). 

Os motivos mais comuns de falhas e fracassos de projetos em pequenas empresas costumam 

estar diretamente ligados à falta de conhecimento nos processos de gerenciamento de projetos, 
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como: estimativas e planos não realistas; definição pouco precisa do escopo; métodos de 

comunicação falhos; pouca integração entre tempo, custo e qualidade; papéis e 

responsabilidades pouco ou não definidos; falta de entrosamento na equipe; nível de 

detalhamento inadequado; falta de planejamento e objetivos mal traçados. Estes erros podem 

gerar consequências graves, não só para o projeto em desenvolvimento, mas para a empresa em 

si. Planos não realistas podem resultar em orçamentos e prazos incorretos, métodos falhos de 

comunicação podem causar desconforto entre os integrantes do time, assim como um escopo 

mal definido pode gerar entregas com pouca qualidade ou não condizentes com o que foi 

requerido pelo cliente (FERREIRA, 2017). 

Segundo Gandra et al. (2016), pequenas empresas devem ter alguns cuidados para realizar um 

projeto, devido aos grandes prejuízos que podem gerar em decorrência de um projeto mal 

executado. Existem vários pontos que sempre devem ser observados: 

● Complexidade do projeto: pequenas empresas podem utilizar estimativas não realistas, 

atrapalhando o desenvolvimento de projetos complexos; 

● Planejamento de processos e recursos: como capital, infraestrutura e mão-de-obra; 

● Aquisição de técnicas e ferramentas externas: pode requerer grandes investimentos para 

a implementação; 

● Planos de projetos enxutos: utilizar somente os processos descritos no PMBOK que 

sejam necessários; 

● Flexibilidade nos processos: processos menos “engessados”, proporcionando soluções 

mais rápidas e maior agilidade; 

● Escolha correta de fornecedores e prestadores de serviço: gerir a manutenção de prazos 

de entrega, por não haver a possibilidade de erros. 

Seguindo a mesma linha, Jeff Kear (5 Tips For Managing Projects in a Small Business, PM 

Hut, 2012) cita 5 dicas para se gerenciar projetos em pequenos negócios: 

● Estabelecer as expectativas com antecedência: o cliente deve estar ciente de como e com 

que frequência a comunicação irá funcionar, pois assim se ele não estiver satisfeito de 

como ocorrerá a troca de informações, pode-se resolver este tema na fase de 

planejamento; 

● Estabelecer um único contato dos dois lados: ter diferentes pessoas em contato com o 

cliente pode duplicar esforços e gerar informações equivocadas. Da mesma maneira, 
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quando diferentes pessoas por parte do cliente estão em contato, pode haver dificuldades 

em integrar todas as respostas divergentes; 

● Apoiar-se nos fornecedores: deve-se identificar fornecedores confiáveis, para que as 

atividades não sejam apenas delegadas a eles, e sim que estes sejam integrados ao 

projeto, responsabilizados por atingir prazos e metas; 

● Definir as datas de entrega para segundas-feiras: em pequenos negócios, muitas vezes 

as atividades chegam de uma só vez. Quando isso acontecer, ao agendar o prazo para 

segunda-feira há o final de semana para trabalhar nas entregas; 

● Terminar sempre 1 a 2 dias antes do prazo: ao trabalhar nas atividades de maneira 

contínua, ao invés de deixar para próximo à data de entrega, o rendimento será maior, 

assim como o aprendizado. Porém não se deve entregar antes do prazo, para não se criar 

esta expectativa no cliente em futuras entregas. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem como objetivo descrever a metodologia utilizada para implementar o 

Escritório de Projetos na empresa JRD. 

A pesquisa realizada neste trabalho utilizou a metodologia da pesquisa-ação, que tem como 

base a pesquisa empírica, cujo intuito é solucionar problemas coletivos, nos quais pesquisador 

e participantes estão envolvidos de modo cooperativo e participativo (THIOLLENT FALCÃO, 

2002), onde os integrantes do grupo esclarecem a realidade em que a empresa está inserida, 

identificando problemas comuns, buscando assim soluções em situações reais. A pesquisa 

ocorreu entre junho e dezembro de 2018, junto com o Diretor Financeiro (Daniel Paschoal) e a 

Supervisora de Projetos (Nathalia Silva) da JRD. 

Na fase exploratória da pesquisa-ação, foi feito um diagnóstico interno através de discussões 

em grupo em reuniões na empresa analisada. Nesta fase, foi discutido como funciona 

atualmente a execução dos projetos da JDR, desde o seu recebimento, discussão de premissas 

com o cliente, desenvolvimento do projeto até o momento da sua entrega. 

Após a fase exploratória, teve início a fase principal, com a análise das informações coletadas 

no diagnóstico. Foram verificados os pontos positivos e negativos da metodologia atual de 

desenvolvimento de projetos na empresa, e como seria possível melhorar os resultados dos 

projetos através da implementação de algumas técnicas da metodologia de Gestão de Projetos. 

Assim, foram avaliadas diversas ferramentas utilizadas na Gestão de Projetos conforme os 

Grupos de Processo e as áreas de conhecimento, como por exemplo Project Charter, Planos de 

Gerenciamento, etc. 

Após, o grupo decidiu as técnicas e ferramentas adequadas à área de Gerenciamento de Projetos 

da JRD, que deveriam ser aplicadas de acordo com a realidade da empresa. A identificação do 

que é mais adequado para a JRD levou em consideração o tamanho da empresa, a quantidade 

de pessoas que atuam com projetos, o conhecimento técnico em Gestão de Projetos, e a 

complexidade dos projetos executados. 

No capítulo seguinte será abordada a situação da JRD no início da pesquisa, e as metodologias 

propostas para os problemas encontrados. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Situação Atual da JRD 

 

Para se realizar projetos, uma empresa não precisa obrigatoriamente manter um Escritório de 

Projetos, sendo que algumas apenas utilizam ferramentas que guiam todas as áreas envolvidas 

para que os projetos sejam finalizados com sucesso.  Ainda que o PMBOK defina o PMO como 

“um corpo ou entidade organizacional à qual são atribuídas várias responsabilidades 

relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio” (PMI, 

2017), ele orienta mostrando um conjunto de boas práticas, para assim melhorar sua gestão. 

Portanto não se exige obrigatoriedade de se manter um escritório efetivo de projetos dentro da 

empresa. Mas a empresa que possui um PMO bem estruturado e adota ferramentas e 

metodologias de gerenciamento de projetos, consegue atingir os objetivos de seus projetos com 

mais eficiência e eficácia. 

A JRD tem tido um crescimento significativo no mercado em que atua, e seu objetivo é manter 

este movimento crescente. Sempre pensando em inovar e se reinventar, ela tem conseguido 

assim atender novas necessidades de seus clientes, com novos produtos e serviços. 

Como todo seu planejamento estratégico está direcionado para seu contínuo crescimento e 

atingimento de metas cada vez mais robustas, a JRD em 2018 sentiu a necessidade de centralizar 

todos os seus projetos para melhor gerenciá-los.  

Desta forma, foi realizada uma reestruturação interna, gerando assim um novo Organograma, 

como é retratado na Figura 2: 
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Figura 2.  Organograma da empresa JRD 

 

A partir da análise da Figura 2, pode-se ver que a JRD já possui um responsável pelos projetos, 

com o qual após a reestruturação passou a ser centralizado todos os projetos  internos e externos. 

Não se trata de um PMO, mas uma pessoa que possui a função de Supervisora de Projetos. 

Entre as suas funções, destacam-se monitorar projetos, informar status dos projetos para a 

diretoria, e monitorar e controlar o gerenciamento dos projetos. 

Apesar da função de Supervisora de Projetos já existir, a empresa não possui atualmente uma 

metodologia baseada nas boas práticas do Gerenciamento de Projetos. Assim, viu-se necessário 

profissionalizar a área e implementar técnicas e ferramentas para melhorar o desenvolvimento 

de projetos da empresa. 

A classificação para projetos internos e externos, foi definida pela direção da empresa: 

● Projetos internos: são os projetos onde o cliente é interno, ou seja, da própria JRD. 

● Projetos externos: são os projetos desenvolvidos da JRD para um cliente externo.  
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4.1.1 Projetos Internos 

 

Os projetos internos vão desde pequenas ideias de melhoria até grandes projetos como a 

abertura de uma nova filial, criação de um novo departamento ou implantação de novos 

sistemas. A melhoria pode ser física, como por exemplo uma alteração de layout para melhorar 

o fluxo na área logística, ou alguma melhoria nos sistemas e aplicativos da JRD de processos 

em busca de maior eficiência.  

Projetos internos não significam projetos de baixa complexidade. Na sua maior parte, estes são 

projetos mais simples, porém alguns acabam sendo de alta complexidade. Porém hoje, a maior 

quantia de projetos é interna. 

A definição da complexidade do projeto interno na JRD se dá normalmente pela quantidade de 

pessoas envolvidas e necessidade de emprego de recursos para a execução. Nesse caso, o tempo 

total de execução não define a sua complexidade. 

Para os projetos internos o problema mais frequente é o atraso no cronograma de execução das 

tarefas vinculadas ao projeto. Estes atrasos causam como efeito colateral um aumento no custo, 

já que a dedicação de tempo do time vinculado ao projeto aumenta. Além disso, como são 

projetos que visam a melhoria da eficiência ou aumento de capacidade de atendimento, também 

há o impacto da não implementação no prazo acordado. Observou-se que muitas vezes o atraso 

é provocado pelo próprio gestor da tarefa que no momento do planejamento inicial tende a ser 

demasiadamente otimista com os prazos. Também há problemas de comunicação interna, que 

podem causar falhas nos projetos. 

 

4.1.2 Projetos Externos 

 

A JRD enquadra como projetos externos todas as demandas logísticas que envolvam entrega 

de materiais de campanha de Marketing. Entretanto, atualmente não há uma análise baseada em 

dados exatos que determine a dimensão do projeto em termos financeiros relacionados ao seu 

faturamento, volume de entregas ou complexidade logística.  O tamanho do projeto atualmente 

é avaliado pelo "feeling" do gestor, baseando-se em sua experiência neste mercado e 

relacionamento com clientes fidelizados ao longo do tempo. Desta forma, são tratados como 
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projetos pequenos as demandas relacionadas ao dia a dia das operações da JRD, com baixa 

complexidade logística e prazos curtos, independentemente de seu faturamento. Os projetos 

mais complexos são atribuídos às demandas de maior número de pessoas envolvidas e maior 

complexidade logística, como grandes campanhas envolvendo maior diversidade nas 

características dos produtos de Marketing e grande número de postos de entregas distribuídos 

pelo território brasileiro. 

Em projetos menores, ou seja, no cotidiano dinâmico das operações da JRD, as demandas 

chegam através de e-mail ou grade de solicitações imputadas pelo sistema online de 

relacionamento com os clientes, e como prática, são registradas no Sistema ERP, módulo que 

controla gestão de estoque e entrada de pedidos, no qual é gerada uma "ordem de serviço". A 

partir desta ordem de serviço, é dado o início na execução dos processos das operações, os quais 

possuem sua gestão baseada em "gestão por processos", sem um gestor de projetos controlando 

toda a cadeia de eventos.  

Para as campanhas enquadradas como projetos grandes, cuja demanda exige maior número de 

pessoas envolvidas, prestadores de serviços e rede de distribuição com maior amplitude e 

complexidade, é formalizado através de um e-mail o início do projeto, junto ao grupo de pessoas 

envolvidas, gestor responsável e as respectivas funções do time. Como a duração média destas 

campanhas é em torno de 1 uma semana, a JRD utiliza da tecnologia dinâmica do Whatsapp, 

onde também é criado um grupo exclusivo para cada projeto, no qual são tratadas resoluções, 

andamento das atividades, posicionamento entre as áreas, autorizações, integração de 

informações e toda a demanda de comunicação informal e dinâmica que o projeto e campanha 

recebem. 

O sistema de entregas das cargas é acompanhado através de um aplicativo desenvolvido pela 

JRD, cuja função é monitorar o percurso das cargas, gerenciar as entregas e registrá-las através 

de fotos retiradas no local da entrega. Entretanto, de acordo com diretor de operações da JRD, 

a ausência de sinal de internet no local da entrega prejudica a gestão e confiabilidade das 

informações registradas pelo aplicativo.   

Foi verificado também a dificuldade em gerenciar as notas fiscais das entregas, uma vez que a 

frota de motorista é um serviço terceirizado e, para cada loja em que é realizado uma entrega, 

é gerada uma nota fiscal, aumentando o volume de notas e de necessidade de conferência. 

Nos projetos externos os maiores problemas observados são o aumento do custo de execução e 

mudanças no escopo a pedido do cliente. Muitas vezes, estes problemas estão relacionados, já 
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que as mudanças de escopo de última hora quase sempre provocam aumentos nos custos. Como 

a JRD não possui autonomia para barrar essas mudanças, procura-se manter um certo nível de 

flexibilidade. 

 

4.2 Avaliação de Maturidade 

 

Para se entender melhor o nível de maturidade em projetos da JRD, foi aplicada uma avaliação 

onde se avalia os quatro pilares do PMO:  

● Pessoas capacitadas; 

● Metodologia; 

● Tecnologia;  

● Governança.  

A avaliação aplicada foi a PPM READY. Dessa maneira, pode-se analisar melhor a situação 

atual da empresa e entender o nível que a empresa espera atingir em gerenciamento de projetos. 

Após essa análise, pode-se partir para um plano de ação, determinando ferramentas e 

metodologias adequadas. 

Os tópicos a seguir irão abordar cada um dos quatro pilares do PMO dentro da JRD.  

 

4.2.1 Pessoas Capacitadas 

 

Com a aplicação da avaliação PPM Ready, a qual foi respondida pelo Diretor Administrativo 

da Empresa, obtiveram-se as seguintes avaliações sobre a situação atual da empresa em Pessoas 

Capacitadas: 

● Em relação às competências comportamentais, como liderança, negociação, resolução 

de conflitos, a empresa possui um programa de treinamento para os colaboradores, mas 

ainda não avalia os mesmo nestas competências; 

● Com relação ao desempenho das equipes de projetos nos projetos que estão alocados, 

já existe um processo de definição de metas e avaliação de desempenho, associado a 

reconhecimentos e recompensas como bônus, participação nos lucros nas áreas de 

projetos e nas áreas funcionais; 
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● Nas atividades dos projetos, quando há dúvidas e dificuldades quanto aos aspectos do 

gerenciamento do projeto, essas são esclarecidas com a ajuda de diretores, gerentes e/ou 

profissionais do projeto, na medida da disponibilidade e competências existentes; 

● Nos tópicos abaixo a empresa ainda não possui nenhum tipo de treinamento:  

- Competências técnicas em gerenciamento de projetos, tais como gerenciamento do 

escopo, tempo, custos, qualidade; 

- Competências contextuais, tais como orientação a projetos, programas e portfólio; 

- Segurança, meio ambiente, saúde e aspectos legais; 

- Competências técnicas necessárias para atuar na área de negócio dos seus projetos, 

tais como construção civil, telecomunicações, energia, tecnologia da informação e 

comunicações; 

- Em relação à certificação em gerenciamento de projetos dos gerentes e supervisores 

de projetos em algumas das principais organizações, como PMI, IPMA, AXELO. 

- Em relação ao treinamento das áreas em aspectos de gerenciamento de projetos, 

programas e portfólio; 

 

4.2.2 Metodologia 

 

Avaliando-se a Metodologia da empresa, foram obtidos os resultados abaixo: 

 

● Com relação a gerenciamento de projetos, programas e portfólio a empresa ainda não 

possui nenhum tipo de metodologia; 

● No que diz respeito a melhoria contínua dos processos de gerenciamento de projetos 

como: padronizar os processos, definição dos processos como, documentos e 

ferramentas a serem utilizadas, medição e identificação métricas e indicadores para 

medir os processos, controle de indicadores, melhoria contínua propondo e 

implementando as oportunidades de melhorias necessárias, a empresa possui algumas 

ferramentas mas não tem um processo de medição, controle e melhoria contínua da 

metodologia; 

● Com relação aos grupos de processos da metodologia de gerenciamento de projetos, a 

organização ainda não possui nenhuma metodologia de gerenciamento de projetos; 
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● Quanto a flexibilidade da metodologia de gerenciamento de projetos em relação às 

diferentes complexidades de projetos, afirma que ainda não possui uma metodologia de 

gerenciamento de projetos, portanto não possui qualquer iniciativa para categorizar os 

projetos com relação a sua complexidade; 

● Com relação ao treinamento dos colaboradores na metodologia de gerenciamento de 

projetos, ainda não há treinamentos para a metodologia de gerenciamento de projetos; 

● Referente ao nível de informatização da metodologia de gerenciamento de projetos, já 

se utiliza um sistema informatizado que apoia a utilização de boa parte da metodologia. 

 

4.2.3 Tecnologia 

 

No diagnóstico sobre tecnologia, pode-se concluir as seguintes situações abaixo: 

● Com relação a existência e a integração da tecnologia de apoio ao gerenciamento de 

projetos da sua organização, já possuem ferramentas básicas, que atendem as áreas de 

conhecimento do gerenciamento de projetos; 

● Com relação a utilização da tecnologia de apoio ao gerenciamento de projetos a empresa 

possui ferramentas para a gestão de projetos, mas utilizada por menos de 25% dos 

projetos; 

● Nos tópicos abaixo a empresa ainda não possui nenhum tipo de ferramenta 

computacional de suporte ao gerenciamento de projetos: 

- Apoio da tecnologia ao processo de governança; 

- Com relação a abrangência da tecnologia no apoio ao processo de gestão corporativa 

dos recursos organizacionais; 

- Com relação a abrangência da tecnologia no apoio à gestão de conhecimento e às 

comunicações do projeto; 

- Tecnologia no apoio ao controle de demandas e fluxo de acompanhamento dos 

projetos, tais como: cadastro da demanda, classificação como serviço ou projeto, 

aprovação da demanda/projeto, planejamento, acompanhamento e encerramento; 

● Com relação a facilidade de uso e a portabilidade da tecnologia disponível para 

gerenciar os projetos, a tecnologia utilizada é o Basecamp que é fácil de ser utilizada, é 

possível usar desconectado da rede da organização, e tem portabilidade para 

smartphones e tablets; 
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● Com relação a eficiência e a manutenibilidade da tecnologia disponível para gerenciar 

os projetos, essa ferramenta computacional apresenta desempenho apropriado (sem 

lentidão, travamentos e resultados corretos), e as manutenções, tais como inclusões ou 

retiradas de processos, relatórios, visões, podem ser feitas pelas equipes responsáveis, e 

existe um processo formal de avaliação e melhorias nas ferramentas; 

● Com relação ao treinamento dos colaboradores nas ferramentas computacionais de 

suporte ao gerenciamento de projetos, afirma que ainda não existe o treinamento oficial; 

● Com relação à aceitação das ferramentas de gestão de projetos implantadas pelas partes 

interessadas, aproximadamente metade dos envolvidos resiste a adoção das ferramentas 

e metade acredita e recomenda sua utilização. 

 

4.2.4 Governança 

 

Por fim, foi avaliada a governança na empresa, e pode-se concluir cada item avaliado conforme 

descrição abaixo: 

● Com relação à existência de um planejamento estratégico e alinhamento dos projetos e 

programas às estratégias de negócios da organização, a empresa possui um 

planejamento estratégico e um processo para alinhar os projetos e programas às 

estratégias da organização, mas não é seguido amplamente e não tem garantias de que 

todos estejam alinhados; 

● Com relação a existência de um Project Management Office (PMO) ou equivalente para 

ser o mentor e o guardião das metodologias de gerenciamento de projetos, programas e 

portfólio, a empresa possui um PMO ou área equivalente, mas ainda é muito operacional 

ou incipiente, preocupado basicamente com a metodologia de gerenciamento dos 

projetos; 

● Com relação a existência de uma área responsável pelo gerenciamento do portfólio de 

projetos. Se o Project Management Office da organização for o responsável por esta 

função, considere a pergunta com base nesta área, a empresa possui uma área 

responsável pelo gerenciamento do portfólio como um todo, mas sem um processo de 

governança bem estabelecido; 
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● Com relação à existência de uma Central Única de Projetos com indicadores de 

desempenho e dashboards, a empresa possui uma central única de projetos, mas os 

indicadores de desempenho e os dashboards não existem; 

● Nos tópicos abaixo a empresa ainda não possui nenhum tipo de governança: 

- Com relação à existência de um comitê de governança do portfólio de projetos, que 

é o responsável pela tomada de decisão quanto à seleção e priorização de projetos, 

utilização dos recursos estratégicos da organização, inclusão ou retirada de projetos 

no portfólio; 

- Com relação ao mapa de benefícios (medidas de sucesso e indicadores de 

desempenho) dos projetos e do portfólio; 

- Com relação à existência de um processo de gerenciamento dos benefícios 

esperados pelos projetos ou programas; 

- Com relação à existência de um processo para categorização, seleção, priorização e 

balanceamento do portfólio de projetos e programas; 

- Com relação à existência de um processo de gestão da mudança organizacional para 

a gestão do portfólio de projetos e programas; 

- Com relação à aceitação do processo de governança do portfólio de projetos e 

programas pelas partes interessadas. 

 

4.2.5 Diagnóstico Atual da Empresa 

 

 

De acordo com a pesquisa empregada na JRD Logística de Marketing, foi analisado suas forças 

e fraquezas no que diz respeito a gerenciamento de projetos.  

Na Tabela 2 pode-se verificar a situação atual da empresa em cada um dos pilares do 

Gerenciamento de Projetos, e também o estado em que a empresa deseja atingir em cada um 

destes pilares. 
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Tabela 2. Resultado do Diagnóstico da Análise - Pesquisa PPM Ready 

 

 

O diagnóstico atual da empresa foi de uma empresa com prontidão baixa. A partir da pesquisa 

e reuniões com os responsáveis por projetos na JRD, foi definido então a metodologia e 

ferramentas que serão utilizadas para a que a empresa possa atingir seu estado desejado em 

gerenciamento de projetos. Dessa maneira, será possível alinhar seu planejamento estratégico 

a perfeita gestão de seus projetos.  

 

4.3 Metodologia Proposta para Projetos Internos 

 

Para o desenvolvimento de projetos internos, a metodologia proposta é a ferramenta A3, a qual 

é utilizada pela Toyota Motor Corporation para propor soluções para os problemas, fornecer 

relatórios da situação de projetos em andamento e relatar a atividade de coleta de informações. 

É uma ferramenta de gerenciamento do TPS (Toyota Production System ou Sistema Toyota de 

Produção), e também uma peça chave para o programa de melhorias contínuas da empresa. 

Além disso, é eficaz na execução dos seus planos estratégicos e pode ser facilmente aplicada a 

projetos (SOBEK & JIMMERSON, 2006). 

O A3 é uma ferramenta onde problema, análise, ações corretivas e plano de ação são escritos 

em apenas uma das faces de uma única folha de papel tamanho internacional A3 (297 x 420 

mm), normalmente utilizando-se gráficos e figuras, a fim de apresentar de forma sintetizada e 

organizada a solução encontrada para o problema, através de uma representação do ciclo PDCA 

(Plan-Do-Check-Act ou Planejar-Fazer-Verificar-Agir) (ROSAMILHA, 2012). Esta 

ferramenta permite que se tenha as informações mais importantes dos projetos de melhoria em 
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uma única folha de papel, para que a ideia seja facilmente compreendida e facilite a tomada de 

decisão dos gestores. 

Para SHOOK (2008), o relatório A3 é composto pelas seguintes informações: 

1. Título: Apresentação do problema, desafio ou projeto a ser enfrentado ou implementado 

na empresa; 

2. Responsável  e data: Identificação de quem é o líder do projeto, além da data de quando 

o documento foi elaborado e revisado pela última vez; 

3. Contexto: Detalhamento do contexto do que está sendo feito ou planejado, explicando 

a importância do problema a ser resolvido, o desafio a ser enfrentado ou o projeto a ser 

implementado; 

4. Estado  atual: Explicações sobre o que ocorre ou o que se sabe hoje sobre o problema, 

desafio ou projeto a ser trabalhado, incluindo quadros, gráficos, desenhos, mapas, caso 

sejam  necessários para melhorar e ampliar a visualização; 

5. Estado  futuro: Essa parte deve descrever claramente e o mais preciso possível o 

resultado que se espera conseguir, sempre detalhando quais são os resultados 

específicos exigidos; 

6. Análise: Parte do documento em que se relata a situação e as causas, ou seja, detalhar a 

relação entre a causa e o efeito que criaram a oportunidade entre o que se tem hoje e o 

que se espera conseguir; 

7. Proposta: Essa seção do documento define as ações corretivas com foco no problema, 

no desafio ou nos objetivos ou metas, em busca da causa raiz; 

8. Plano de ação: Aqui nessa etapa se detalha todas as atividades e os indicadores do plano 

de ação, que deve ser objetivo e claro,  além de explicitar quem faz o quê e 

quando, sempre visando resolver o problema, atingir a meta ou implementar o projeto; 

9. Acompanhamento: Ao final se detalha o acompanhamento e o aprendizado obtido 

durante o enfrentamento do problema, desafio ou projeto a ser implementado, gerando 

o histórico. 

Na Figura 3 encontra-se um exemplo de preenchimento do relatório A3: 
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Figura 3. Exemplo de como preencher o relatório A3.  

Fonte: SHOOK, 2008. 

 

Para Shook (2008), um relatório A3 deve contar uma história, de forma de qualquer pessoa 

possa entendê-la. O relatório A3 permite que as pessoas nos locais de trabalho possam 

contribuir para a solução de problemas em vez de apenas trabalhar ao torno dele. Esta é uma 

metodologia simples e não requer horas de treino especializado (ROSAMILHA, 2012), por isso 

acredita-se ser adequada para os projetos internos da JRD, sendo que todos (produção e 

administrativo) poderão utilizá-la para sugerir melhorias e também para resolver problemas. 

A Figura 4 mostra o modelo de A3 proposto para a JRD: 
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Figura 4. Modelo A3 proposto 

 

4.4 Metodologia Proposta para Projetos Externos 

 

Abaixo foram considerados os aspectos mais importantes nos projetos externos desenvolvidos 

pela JRD. 

 

4.4.1 Gerenciamento do Escopo 

 

Foi desenvolvido, em conjunto com a JRD, um modelo de declaração de escopo que será 

aplicado na reunião inicial de cada projeto com o time, contendo todas as informações 

relevantes ao projeto. 
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4.4.2 Gerenciamento do Prazo 

 

Através de reunião realizada na JRD, onde entendeu-se como os projetos externos são 

desenvolvidos, foi utilizado o Diagrama de Stacey para classificar estes projeto. O Diagrama 

de Stacey (Ralph Stacey), como pode ser visto na Figura 5, propõe um modelo gráfico para 

ilustrar os diferentes tipos de projeto quanto à sua complexidade e organização, dados os seus 

níveis de consenso e certeza sobre os requisitos do produto. 

 

 

Figura 5. Diagrama de Stacey. 

Fonte: BRAUNER, 2015. 

 

Como estes projetos externos já possuem uma tecnologia conhecida, e o escopo do projeto é 

conhecido e bem definido, percebeu-se que os projetos externos da JRD são classificados como 

“simples”. 

Após esta avaliação, foi feita uma pesquisa sobre quais técnicas ou ferramentas podem ser 

aplicadas para projetos “simples”, levando-se em consideração a estrutura de projetos existente 

hoje na JRD. Percebeu-se que a ferramenta ideal para gerenciamento das atividades dos projetos 

externos é o quadro Kanban. O método Kanban — palavra japonesa que significa quadro, placa 

ou registro — foi criado especificamente para controlar os fluxos de processos na indústria 
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japonesa, visando a dar o máximo de agilidade à produção (REZENDE 2016). 

A configuração original do Kanban leva em conta três fases: “a fazer”, “fazendo” e “feito”. 

Separando essas fases em um quadro, têm-se aí as atividades circulando entre as divisões. 

Assim, quando um cartão chega ao item “feito”, significa que a tarefa foi concluída, podendo-

se, então, iniciar uma próxima. A distribuição de cartões no quadro de planejamento também 

pode ajudar a definir quais são as ações mais prioritárias. Assim, é possível observar quais são 

os prazos mais urgentes ou quais tarefas devem ser feitas primeiro, de acordo com a posição 

mais alta ou mais baixa dos cartões. 

Também é possível inserir outros dados relevantes ao desenvolvimento do projeto, como tempo 

de execução, orçamento consumido, dificuldades enfrentadas ao longo da atividade — entre 

diversos outros detalhes que possam impactar as próximas fases do projeto, ou ainda servir de 

insumo para futuros trabalhos. 

Devido à forma como identifica as tarefas, o Kanban ajuda a garantir um acompanhamento em 

tempo real das tarefas. Ele também serve para amplificar a visualização de dados. Assim, é 

possível entender completamente qual é o status de cada tarefa, qual estado tem mais tarefas 

acumuladas e qual é o seu desempenho, de uma maneira geral. 

Então, ao cruzar esses dados com o escopo do projeto e suas métricas, o gerenciamento fica 

bem mais fácil. Para colocar um Kanban em prática no gerenciamento de projetos, não é preciso 

mais do que um quadro com boa visualização e os cartões que serão colocados por lá. Não é 

necessário fazer investimentos tecnológicos ou mesmo treinar os funcionários para o seu uso. 

Assim, a partir da atualização correta da situação de cada tarefa, trata-se de um método muito 

simples e prático de ser utilizado, evitando desperdícios de tempo e de recursos, auxiliando no 

atingimento do escopo do projeto definido na reunião inicial. 

Na Figura 6 pode-se ver um exemplo de Quadro Kanban, contendo as tarefas “a fazer” (to do), 

“em execução” (work in progress) e “feitas” (done). 
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Figura 6. Quadro Kanban. 

Fonte: BERNARDO, 2014. 

 

4.4.3 Gerenciamento do Custo 

 

Não importa o tamanho, a complexidade ou orçamento de um projeto,  gerenciar custo é sempre 

importante e só trará benefícios ao longo do projeto. 

No gerenciamento de custos de um projeto deve-se estimar custo de planejamento, e também 

considerar os custos abaixo: 

● Mão de obra, materiais e equipamento; 

● Serviços e instalações; 

● Gerenciamento de projetos; 

● Custo de Contingência; 

● Administração do prazo das atividades e custo de cada uma; 

● Provisão para inflação; 

Cada projeto possui sua particularidade e portanto em cada um pode haver custo diferentes, 

mas todos os custos devem ser gerenciados.  

São quatro os processos envolvidos no gerenciamento de custos: 
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● Planejar Gerenciamento de Custos: definir políticas e procedimentos para planejar, 

gerenciar e controlar os custos; 

● Estimar Custos: desenvolver uma estimativa dos recursos necessários para executar 

todas as atividades do projeto; 

● Determinar o Orçamento: agregar os custos estimados das atividades para estabelecer 

uma linha de base;  

● Controlar os Custos: monitorar o status do projetos para atualizar o orçamento e 

gerenciar as alterações na linha de base de custo. 

Na Figura 7 pode-se observar melhor esses processos do gerenciamento de custos: 

 

 

Figura 7. Gerenciamento de Custos do Projeto. 

 

A JRD hoje já possui um gerenciamento de custos. Para projetos grandes o projeto é 

orçamentado e o acompanhamento desse orçamento é feito pela controladoria, através apuração 

de custos e indicadores de desempenho.  

Os principais indicadores utilizados para projetos são: 

●  Orçado x Realizado; 

●  % Custo de Transporte. 
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Esse acompanhamento é realizado através do ERP da empresa. Caso haja algum desvio por 

falha de processo é analisado novamente o orçamento e em alguns casos é necessária uma 

readequação orçamentária durante o desenvolvimento do projeto. 

Para projetos de menor custo e menor relevância, como geralmente necessitam de mais 

agilidade e dinamismo, é feito o orçamento prévio e somente após a entrega do projeto a análise 

orçamentária do Previsto x Realizado. Essa análise também é de responsabilidade da 

controladoria da empresa. 

Apesar de pouco conhecimento em gerenciamento de projetos e baixa maturidade na área, a 

JRD busca maiores conhecimentos, pois entende que precisa se especializar para sobreviver 

nesse cenário cada vez mais competitivo entre as empresas. 

 

4.5 Metodologia para o PMO 

 

4.5.1 Indicadores 

 

Uma das funções mais importantes do PMO é o monitoramento de indicadores do portfólio de  

projetos realizados pela empresa, pois são eles que, através de sua medição e controle, indicarão 

se os resultados de suas ações estão alinhados com as expectativas acordadas e planejadas no 

Planejamento Estratégico e com seus clientes. 

Como os indicadores estabelecem um padrão de resultado que a empresa deseja atingir, as 

variações em seus resultados demonstram anormalidades nos processos e/ou a necessidade de 

mudanças na forma de conduzir os projetos. 

De acordo com VARGAS, 2008, quando uma organização tem implementado um sistema de 

gestão de projetos com perfil operacional, significa que seus projetos estão diretamente 

relacionados com suas atividades produtivas, com os processos existentes e adotados para as 

atividades da organização, ou seja, diretamente ligada aos projetos 

Desta forma, foi proposto à JRD Logística, como parte de seu rol de atividade no gerenciamento 

de projetos, indicadores que atuam sob as perspectivas de prazos, custos, qualidade, operações 

logísticas e evolução da maturidade em Gerenciamento de Projetos. São eles: 

Indicador de Desvio de Prazo: 
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Considerando que atrasos em projetos significam mais tempo e investimento empregado na 

execução do projeto e consecutivamente, no retardo da entrada de faturamento, este é um 

importante indicador de resultados dos projetos, no qual pode ser calculado através da fórmula 

apresentada abaixo. Quanto menor o percentual, melhor o resultado. 

 

Desvio de Prazo =
[Término Real] − [Término Planejado]

[Duração Planejada do Projeto]
 

 

Indicador de Desvio de Custo: 

Como forma de medir o quanto os custos dos projetos estão excedendo do custo planejado, o 

indicador de Desvio de Custos pode ser calculado em qualquer etapa do projeto através da 

seguinte fórmula: Quanto menor seu percentual, melhor  resultado. 

 

Desvio de Custo =
[Custo Real] − [Custo Orçado]

[Custo Orçado]
 

 

Indicador de Satisfação do Cliente: 

Medir o quanto o cliente sente-se satisfeito com o que lhe foi entregue, significa tanto medir o 

sucesso do projeto como verificar se a JRD está alinhada com seu planejamento estratégico. 

Desta forma, há diversos meios para medir a opinião dos clientes. Seja através de questionários 

encaminhados por links, aplicativos e e-mail. O importe é que o questionário seja tabulado com 

perguntas direcionadas para medir o grau de satisfação do cliente com os resultados entregues 

por aquele projeto e respostas com valor numérico. Neste indicador, quanta maior o valor, 

melhor o resultado. 

 

On-Time & In-Full (OTIF): 

O OTIF é um indicador que mede a cadeia logística sob o ponto de vista do cliente, ou seja, 

mede o percentual de entregas realizadas exatamente conforme acordado com o cliente: no local 

acordado, sem erros de mercadoria, quantidade ou dano material, na data exata, e cumprindo 

todas as especificações acordadas. 



52 

 

Para medir o OTIF, é necessária uma base de dados que registre os dados das entregas e, através 

destes dados, calcula-se conforme a equação abaixo. Quanto maior o valor, melhor o resultado. 

 

OTIF =
        Quantidade de Entregas OTIF           

Quantidade Total de Entregas
 x 100 

 

On-Time Delivery (ODT): 

Este indicador tem a finalidade de medir o tempo que o pedido leva passando pela separação, 

expedição e entrega, independe de atender as especificações corretamente. Ou seja, mede a 

capacidade da empresa de atender os prazos acordados. Pode ser calculado através da equação 

abaixo, sendo que o ideal é que os resultados sejam superiores a 90%. 

 

ODT =
       Total de Entregas no Prazo       

Total de Entregas
x 100 

 

Acuracidade de Inventário: 

Este é um indicador que serve para medir a diferença entre a contagem do estoque físico de 

peças que se encontram no armazém e o número de peças totais que consta no sistema de 

controle de estoque. Quanto mais próximo a 100%, melhor o controle do estoque no armazém.  

 

Acuracidade =
     Estoque Físico    

Nº de Intens no Sistema
 

 

 

 

Qualidade do Atendimento do Fornecedor: 

Como a JRD terceiriza o serviço de transportes que realizam as entregas dos materiais de 

publicidade, considera-se importante medir e gerir o nível de qualidade no atendimento deste 

serviço prestado à JRD, pois este resultado pode impactar nos resultados de satisfação do 

cliente, desvio de tempo e OTIF. 
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4.5.2 Acompanhamento dos projetos 

 

Para os projetos internos, foi desenvolvida uma Masterlist de Projetos, contendo nome do 

projeto, data de início, líder do projeto e status (PDCA). Assim, a diretoria pode acompanhar 

de forma prática a quantidade de projetos abertos e encerrados, assim como o status dos projetos 

em desenvolvimento. 

Para os projetos externos, a ferramenta sugerida para report à diretoria foi o OPPM (One-Page 

Project Management), o qual apresenta um resumo executivo do projeto em uma folha A4, 

contendo o que foi planejado e o progresso alcançado (status).  

Serve para aplicar um controle simples e prático ao gerenciamento de um projeto, apresentando 

os seguintes dados: 

● Objetivos do projeto; 

● Macro-atividades e responsáveis; 

● Prazos (incluindo um gráfico de Gantt); 

● Custos; 

● Métricas; 

● Status resumido do projeto. 

Na Figura 8 encontra-se um modelo de OPPM: 
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Figura 8. Modelo OPPM. 

Fonte: OPPMI, 2014. 

 

4.5.3 Cronograma 

 

Para que um projeto seja eficaz é necessário realizar o Gerenciamento do Cronograma, a fim 

de acompanhar se as atividades estão sendo entregues dentro do prazo definido e assim 

conseguir se antecipar caso alguma esteja fora do prazo planejado, definindo ações para que o 

atraso não ocorra. 

Na Figura 9 pode-se analisar melhor os processos necessários para o Gerenciamento do 

Cronograma:  
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Figura 9. Processos do Gerenciamento do Cronograma 

 

Para o planejamento das atividades que serão realizadas para a implantação do PMO, foi 

necessário desenvolver o cronograma abaixo conforme Figura 10: 

 

 

Figura 10. Cronograma da implantação do PMO 

 

4.5.4 Fluxograma 

 

Fluxograma é um método estruturado para o fluxo de um processo. É uma ferramenta que traz 

muitas melhorias, como: 

 Melhoria dos processos; 

DURAÇÃO INÍCIO TÉRMINO PREDECESSORAS

1 Realizar reunião com a JRD 1 d 01/06/2018 01/06/2018 -

2 Diagnosticar Situação Atual da JRD 5 d 04/06/2018 08/06/2018 1

3 Preparar para Reunião de Abertura 1 d 11/06/2018 11/06/2018 2

4
Realizar Reunião de Abertura do 

Projeto na JRD
1 d 12/06/2018 12/06/2018 3

5 Coletar dados da JRD 3 d 13/06/2018 15/06/2018 4

6 Definir Plano de ação 1d 18/06/2018 18/06/2018 5

7 Executar Plano de Ação 50 d 19/06/2018 27/08/2018 6

8
Realizar Reunião com a JRD para 

Treinamento das Novas Ferramentas
1 d 27/08/2018 27/08/2018 7

9
Implantar e Executar Ferramentas de 

PMO
360 d 28/08/2018 14/01/2020 8

10 Diagnosticar Nova Situação da JRD 5 d 15/01/2020 20/01/2020 9
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 Padronização dos processos; 

 Treinamento da equipe; 

 Fácil visualização das responsabilidades e etapas de cada área envolvida; 

 Ajuda identificar gargalos; 

 Identifica oportunidade de reduzir custo de processamento. 

 

Como a JRD ainda não possui um fluxograma da área de projetos, foi indicado o fluxograma 

conforme Figura 11: 

 

 

Figura 11. Fluxograma proposto para a JDR 
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4.6 Software BaseCamp 

 

O Software BaseCamp, é um gerenciador de projetos online, de fácil usabilidade e que se 

adequa todos os tamanhos de projetos. Um dos seus principais objetivos é facilitar a 

comunicação da equipe, aumentando assim a produtividade. 

O BaseCamp pode usado no navegador e também pode ser baixado no celular, o que facilita o 

acesso dos usuário fulltime aos projetos quais estão participando. 

Os projetos são estruturados da seguinte forma: Cliente → Meta → Lista de Tarefas → Tarefas. 

Outras funcionalidades do BaseCamp são: 

● Compartilhamento de arquivos; 

● Writeboards ( editor de textos ); 

● Lista de tarefas; 

● Milestones ( marco do projeto ); 

● Mensagens. 

Atualmente a JRD utiliza esse software como apoio para seus projetos que, embora não se 

baseie em tabelas e gráficos, proporciona melhoria na comunicação – fator que gerava 

preocupação da gestão da JRD após sua reestruturação. Dessa forma, melhoram a integração e 

participação de seus colaboradores nos projetos. 

Essa foi também uma opção devido ao seu baixo custo relativo, já que a cobrança pelo uso do 

software não é realizada por usuário e sim por período, com utilização ilimitada. 

O BaseCamp deu à JRD uma grande visibilidade a seus projetos e colocou em destaque o 

departamento de gerenciamento de projetos, quando houve o início da centralização dos 

projetos na empresa. Porém verificou-se que a ferramenta ainda carece de desenvolvimento e 

não é ideal em termos de acompanhamento dos gestores, uma vez que não possibilita a 

visualização em tela única da evolução de vários projetos ao mesmo tempo. 

Com a maturidade do setor de projetos e o envolvimento de toda a organização, a empresa 

busca evoluir no gerenciamento e para isso necessitará de uma nova ferramenta ou uma 

importante atualização da utilizada atualmente.   
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As metodologias propostas foram apresentadas em reunião para a JRD, onde foram abordados 

todos os seus benefícios, assim como o procedimento para aplicá-las. 

Esta reunião ocorreu em dezembro de 2018, sendo assim não houve tempo suficiente para coleta 

de dados e apresentação de resultados. 

Será realizado um acompanhamento na JRD durante um ano, a fim de implementar a 

metodologia e aumentar a maturidade em Gestão de Projetos na empresa. 

Após um ano, será feita uma nova avaliação de maturidade, a fim de verificar e quantificar 

como a implantação da metodologia e do PMO impactou positivamente os projetos 

desenvolvidos na JRD. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A realização deste estudo permitiu a elaboração de algumas conclusões a respeito da aplicação 

dos conhecimentos de gestão de projetos na empresa analisada. Também se observou a 

possibilidade de alguns desdobramentos para trabalhos futuros. 

O principal objetivo do trabalho foi estruturar o escritório de projetos da empresa JRD Logística 

de Marketing através da aplicação da metodologia baseada em gerenciamento de projetos. A 

metodologia foi desenvolvida de acordo com as principais necessidades da empresa e conforme 

o resultado do teste de maturidade PPM READY . Os resultados da pesquisa-ação mostraram 

que é possível aplicar diversos itens de Gestão de Projetos na JRD para atender os objetivos 

propostos. 

Desta forma, concluiu-se que não há uma forma exclusiva de gerenciamento de projetos que 

garanta o seu sucesso, mas sim diversas metodologias capazes de suprir as demandas de todos 

os tamanhos e tipo de projetos. O diferencial estará em saber usá-las individualmente e adequar 

as metodologias selecionadas. 

Com isso, verificou-se que para o atual momento da empresa JRD, somado às suas 

características de projetos que promovem o serviço prestado, os modelos híbridos são os que 

melhores atenderão a JRD. 
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7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

Com o levantamento das oportunidades de melhorias no processo de gestão de projetos e com 

os estudos realizados durante esta pesquisa, foi verificado que a JRD poderá avançar na 

implantação de metodologias de gestão de projetos e PMO na medida em que esta for 

absorvendo os conceitos aqui propostos. 

Somado ao tempo que a JRD terá para amadurecer os conceitos propostos, também foi 

observado como um ganho intangível, o interesse dos gestores em buscar atualizações 

profissionais, através de aprimoramento em seus conhecimentos na área de projetos e 

ferramentas auxiliares, resultando com isso, melhores perspectivas de resultados com os 

próximos projetos realizados pela sua equipe. 

Após a implantação das ferramentas e metodologias sugeridas nesta pesquisa, a JRD poderá 

planejar as próximas etapas do processo de implantação de metodologias de PMO, a fim de 

garantir a continuidade de seus esforços em aumentar o nível de maturidade em projetos da 

empresa. 

Desdobramentos importantes a serem executados futuramente: 

 Software: Atualizar o software de gerenciamento de projetos, conforme a demanda 

gerada pela JRD. 

 Classificação de Projetos: Desenvolver a classificação dos projetos realizados pela JRD 

por tipo, tamanho e valor, de maneira clara para que todos envolvidos possam 

compreender facilmente a importância e o peso de cada projeto para a empresa. 

 Lições Aprendidas: Desenvolvimento de um banco de dados de lições aprendidas, bem 

como o fortalecimento da cultura de gestão de lições aprendidas, través de troca de 

informações, consultas e atualizações. 

 Treinamentos: Mapear a necessidade de treinamento e capacitação nos envolvidos em 

Gestão de Projetos. 

 Acompanhamento da evolução do PMO: Promover ações contínuas para que os líderes 

entendam a importância da entrega dos documentos pelo PMO, melhorando assim o 

processo de monitoramento e controle na gestão de projetos. 
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