
 

 

DIEGO LUPEPSA 

PAULO HENRIQUE TEIXEIRA CARRARI 

PAULO EDUARDO KUNITZ 

STEVAN FERNANDO BEDNARZ 

TALITA PEREIRA LOPES 

 

 

PROJETO DE ABERTURA DE FRANQUIA “BROTHAUS” 

 

Trabalho apresentado ao curso MBA em 

Gerenciamento de Projetos, Pós-Graduação lato 

sensu, Nível de Especialização, do Programa 

FGV Management da Fundação Getúlio Vargas, 

como pré-requisito para a obtenção do Título de 

Especialista.  

 

  Edmarson Bacelar Mota 

  Coordenador Acadêmico Executivo 

 

Edmarson Bacelar Mota  

Orientador 

 

Curitiba – PR 

2019 



 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso,  

Projeto de abertura de franquia “Brothaus”, elaborado por DIEGO LUPEPSA e aprovado 

pela Coordenação Acadêmica, foi aceito como pré-requisito para a obtenção do certificado do 

Curso de Pós-Graduação lato sensu MBA em Gerenciamento de Projetos, Nível de 

Especialização, do Programa FGV Management.  

 

 

Data da Aprovação: Curitiba, 15/06/2019 

 

 

Edmarson Bacelar Mota 

Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Edmarson Bacelar Mota 

Orientador 

 



 

 

  

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 

O aluno DIEGO LUPEPSA, abaixo assinado, do curso de MBA em Gerenciamento de 

Projetos, Turma GPJ56-Curitiba (4/2017) do Programa FGV Management, realizado nas 

dependências da instituição conveniada ISAE, no período de 27/10/2017 a 26/05/2019, declara 

que o conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado Projeto de abertura de 

franquia “Brothaus”, é autêntico e original. 

 

Curitiba, 15/06/2019 

 

 

Diego Lupepsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso,  

Projeto de abertura de franquia “Brothaus”, elaborado por PAULO HENRIQUE 

TEIXEIRA CARRARI e aprovado pela Coordenação Acadêmica, foi aceito como pré-

requisito para a obtenção do certificado do Curso de Pós-Graduação lato sensu MBA em 

Gerenciamento de Projetos, Nível de Especialização, do Programa FGV Management.  

 

 

Data da Aprovação: Curitiba, 15/06/2019 

 

 

Edmarson Bacelar Mota 

Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Edmarson Bacelar Mota 

Orientador 

 



 

 

  

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 

O aluno PAULO HENRIQUE TEIXEIRA CARRARI, abaixo assinado, do curso de MBA 

em Gerenciamento de Projetos, Turma GPJ56-Curitiba (4/2017) do Programa FGV 

Management, realizado nas dependências da instituição conveniada ISAE, no período de 

27/10/2017 a 26/05/2019, declara que o conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado 

Projeto de abertura de franquia “Brothaus”, é autêntico e original. 

 

Curitiba, 15/06/2019 

 

 

Paulo Henrique Teixeira Carrari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso,  

Projeto de abertura de franquia “Brothaus”, elaborado por PAULO EDUARDO KUNITZ 

e aprovado pela Coordenação Acadêmica, foi aceito como pré-requisito para a obtenção do 

certificado do Curso de Pós-Graduação lato sensu MBA em Gerenciamento de Projetos, Nível 

de Especialização, do Programa FGV Management.  

 

 

Data da Aprovação: Curitiba, 15/06/2019 

 

 

Edmarson Bacelar Mota 

Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Edmarson Bacelar Mota 

Orientador 

 



 

 

  

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 

O aluno PAULO EDUARDO KUNITZ, abaixo assinado, do curso de MBA em 

Gerenciamento de Projetos, Turma GPJ56-Curitiba (4/2017) do Programa FGV Management, 

realizado nas dependências da instituição conveniada ISAE, no período de 27/10/2017 a 

26/05/2019, declara que o conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado Projeto de 

abertura de franquia “Brothaus”, é autêntico e original. 

 

Curitiba, 15/06/2019 

 

 

Paulo Eduardo Kunitz 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso,  

Projeto de abertura de franquia “Brothaus”, elaborado por STEVAN FERNANDO 

BEDNARZ e aprovado pela Coordenação Acadêmica, foi aceito como pré-requisito para a 

obtenção do certificado do Curso de Pós-Graduação lato sensu MBA em Gerenciamento de 

Projetos, Nível de Especialização, do Programa FGV Management.  

 

 

Data da Aprovação: Curitiba, 15/06/2019 

 

 

Edmarson Bacelar Mota 

Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Edmarson Bacelar Mota 

Orientador 

 



 

 

  

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 

O aluno STEVAN FERNANDO BEDNARZ, abaixo assinado, do curso de MBA em 

Gerenciamento de Projetos, Turma GPJ56-Curitiba (4/2017) do Programa FGV Management, 

realizado nas dependências da instituição conveniada ISAE, no período de 27/10/2017 a 

26/05/2019, declara que o conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado Projeto de 

abertura de franquia “Brothaus”, é autêntico e original. 

 

Curitiba, 15/06/2019 

 

 

Stevan Fernando Bednarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso,  

Projeto de abertura de franquia “Brothaus”, elaborado por TALITA PEREIRA LOPES e 

aprovado pela Coordenação Acadêmica, foi aceito como pré-requisito para a obtenção do 

certificado do Curso de Pós-Graduação lato sensu MBA em Gerenciamento de Projetos, Nível 

de Especialização, do Programa FGV Management.  

 

 

Data da Aprovação: Curitiba, 15/06/2019 

 

 

Edmarson Bacelar Mota 

Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Edmarson Bacelar Mota 

Orientador 

 



 

 

  

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 

O aluno TALITA PEREIRA LOPES, abaixo assinado, do curso de MBA em Gerenciamento 

de Projetos, Turma GPJ56-Curitiba (4/2017) do Programa FGV Management, realizado nas 

dependências da instituição conveniada ISAE, no período de 27/10/2017 a 26/05/2019, declara 

que o conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado Projeto de abertura de 

franquia “Brothaus”, é autêntico e original. 

 

Curitiba, 15/06/2019 

 

 

Talita Pereira Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A educação é a arma mais poderosa 

que você pode usar para mudar o mundo.” 

 

Nelson Mandela 

Ganhador do Nobel da Paz 1993 

  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradecemos primeiramente a Deus pelo dom da vida. 

Agradecemos a todos os envolvidos no desenvolvimento da nossa formação acadêmica 

e indiretamente no desenvolvimento desse trabalho, sejam eles, familiares, professores, colegas 

e amigos. 

Agradecemos aos professores da FGV por todo o conhecimento recebido ao longo dessa 

jornada. Sem as aulas, este trabalho não seria possível. 

Aos colegas, que transmitiram suas experiências e tornaram esse Masters in Business 

Administration mais descontraído. 

Também agradecemos a todos que, de uma forma ou outra, nos acompanharam e nos 

mantiveram motivados para a conclusão de mais esta etapa. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RESUMO 

 

Este estudo de caráter descritivo quali-quantitativo teve como objetivo a identificação, 

caracterização e análise de teorias e práticas do Gerenciamento de Projetos aplicada às 

atividades conjuntas que visam a abertura de negócio no modelo de Franquia para uma Padaria 

tradicional e com tempo de mercado. O presente projeto originou-se da matéria de integração, 

que nos apresentou a história fictícia do nascimento/criação de uma padaria, onde a criação de 

projetos precisava seguir 3 segmentos, construção/operação/franquias. É a representatividade 

da frase de que a “união faz a força”, que de acordo com o estudo será apresentado que uma 

entidade sozinha não consegue atingir objetivos tão grandes quanto à capacidade após estruturar 

suas atividades nos pilares do Gerenciamento de Projetos. A primeira parte introduz o Business 

Case, o TAP (Termo de Abertura de Projetos) e a Declaração de escopo e elementos associados, 

seu objetivo principal e objetivos secundários, seguido de suas justificativas teóricas e práticas. 

A segunda parte é um levantamento de todas as áreas de GP e seus planos de gerenciamento, 

sendo eles, Escopo – Stakeholders e Comunicação -Cronograma – Custos – Recursos – 

Qualidade – Riscos – Aquisições – Mudanças - Integração. A terceira parte do projeto surge 

com as considerações finais e como os resultados contribuíram para a identificação da 

necessidade cada vez maior da prática do Gerenciamento de Projetos no mundo dos negócios. 

Seguimos assim com as Referências bibliográficas, apêndices e anexos.  

 

Palavras-chave: Franquia. Gerenciamento. Projetos. Padaria. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This qualitative and quantitative descriptive study had the objective of identifying, 

characterizing and analyzing theories and practices of Project Management applied to the joint 

activities that aim to open a business in the franchise model for a traditional Bakery. This 

project originated from the integration class, which presented us with the fictitious story of the 

birth / creation of a Bakery, where the creation of projects needed to follow 3 segments, 

construction / operation / franchises. It is the representativeness of the phrase that "union is 

strength", which according to the study will be presented that an entity alone cannot achieve 

goals as great as capacity after structuring its activities in the pillars of Project Management. 

The first part introduces the Business Case, the TAP and the Statement of Scope and Associated 

Elements, its main purpose and secondary objectives, followed by its theoretical and practical 

justifications. The second part is a survey of all areas of GP and their management plans, being: 

Scope - Stakeholders and Communication - Schedule - Costs - Resources - Quality - Risks - 

Acquisitions - Changes - Integration. The third part of the project comes with the final 

considerations and how the results contributed to the identification of the growing need for 

Project Management practice in the business world. We follow the bibliographical references, 

appendices and annexes. 

 

 Keywords: Franchise. Management. Projects. Bakery. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Com o sucesso da primeira unidade e todo histórico de qualidade e tradição da marca 

Brothaus, nasce a necessidade da criação do projeto para criação de Franquias, o presente 

trabalho visa apresentar dentro de todas as áreas do Gerenciamento de Projetos a criação de 

estruturas para abertura de franquias de maneira séria e com qualidade para manutenibilidade 

do sistema conceito da unidade matriz. 

Este projeto surgiu de uma história familiar trazida da Alemanha. Wolf Habla veio da 

Alemanha para o Brasil em 1995 trazido por uma história interessante. Conheceu Sofia 

Berdnardt, uma brasileira, em Regensburg, que esteve na Alemanha fazendo um curso de 

panificação por 3 meses. Desta história surgiu a Brothauss, uma panificadora conceito que 

oferece pães e doces alemães no coração de São Paulo, próximo à Avenida Paulista. O ambiente 

traz um conceito de natureza, com paisagismo aconchegante, ambiente acolhedor e com 

atendimento diferenciado para fidelizar clientes. Neste local você tem a oportunidade de provar 

cervejas alemães e degustar um pretzel, além de levar as delícias da panificação e doces 

tradicionais, com receitas exclusivas e saborosas. 

O presente projeto limita-se ao processo de criação do modelo de franquias e não entra 

em detalhes de construção e operação, projetos que serão apresentados por grupos parceiros.  O 

problema a ser respondido é a criação estruturada com base teóricas absorvidas em sala de aula 

e no modelo PMBOK, para criação do projeto de abertura de franquias da padaria “Brothaus”. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. BUSINESS CASE 

Este projeto surgiu de uma história familiar trazida da Alemanha. Wolf Habla veio da 

Alemanha para o Brasil em 1995 trazido por uma história interessante. Conheceu Sofia 

Berdnardt, uma brasileira, em Regensburg, que esteve na Alemanha fazendo um curso de 

panificação por 3 meses. Desta história surgiu a Brot Hauss, uma panificadora conceito que 

oferece pães e doces alemães no coração de São Paulo, próximo à Avenida Paulista. O ambiente 

traz um conceito de natureza, com paisagismo aconchegante, ambiente acolhedor e com 

atendimento diferenciado para fidelizar clientes. Neste local você tem a oportunidade de provar 

cervejas alemães e degustar um pretzel, além de levar as delícias da panificação e doces 

tradicionais, com receitas exclusivas e saborosas. 

Diante do diferencial do negócio e do bom andamento da Brot Haus, foi contratada uma 

empresa especialidade em avaliar potencial de mercado e concorrência para decisão de início 

de projeto para viabilizar sistema de franquias para o negócio.  

O orçamento previsto para o projeto é de R$650.00,00, o prazo previsto para o projeto 

é de 12 meses. Uma equipe especializada foi determinada para trabalhar nisso, otimizando 

recursos e cronograma para planejar e estruturar o sistema de forma sustentável.   

 

Escopo do Projeto (breve descrição) 

O projeto contempla a estruturação da sistemática que será adotada para abertura de 

franquias do negócio, estabelecendo os requisitos de contrato, localização, arquitetura e 

decoração, sistema produtivo e de funcionamento, treinamento para atendimento ao público, 

procedimentos e padrões de serviços, processos e produtos, prestação de contas e tabelas de 

preços, relatórios periódicos e auditorias. 

 

Áreas do conhecimento a serem abordadas (Análise preliminar) 

As áreas do conhecimento necessárias para o projeto são entendimento inicial do escopo 

para gerar a avaliação de custos, cronograma, recursos, stakeholders, comunicação, qualidade, 

aquisições e riscos de forma a integrar todas ao final do projeto e garantir o sucesso do projeto. 
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2.2. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP) 

Nome do Projeto: Brothaus  

Gerente do Projeto: Talita Pereira Lopes Versão: 01 

Elaborado por: Stevan Bednarz Data da versão: 28 de abril 2019 

Revisado por: Talita Pereira Lopes Data da revisão: 03 de maio 2019 

Aprovado por: Data da aprovação: 

 
AUTORIDADE 

GP – Talita Pereira Lopes 

 

 

 

EQUIPE DO PROJETO 

Diego Lupepsa 

Paulo Henrique Teixeira Carrari 

Paulo Eduardo Kunitz 

Stevan Fernando Bednarz 

Talita Pereira Lopes 

 

OBJETIVO DO PROJETO 

Este projeto tem como objetivo a abertura de mais uma filial da Padaria, iniciativa esta, 

que além de aumentar a receita e manter a política de expansão da empresa, possibilitará 

o atendimento de um aumento na demanda de clientes que pode não ser suportada pela 

atual infraestrutura oferecida pela matriz e filiais. Dará também oportunidade para que 

novos profissionais, compromissados com as atuais exigências do mercado de trabalho, 

possam desempenhar seus papéis com excelência, aumentando assim a eficiência e a 

eficácia dos serviços prestados pela instituição. 

A expectativa do franqueado é que a inauguração da filial seja realizada no prazo máximo 

de três meses. O franqueado informou que o orçamento disponível para este projeto é R$ 

650.000,00. 

 

 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Em função do processo de crescimento econômico, tem sido observada uma procura cada 

vez maior por Padarias. Pessoas de diversas faixas etárias e camadas sociais, cada qual 

com um determinado fim, estão buscando praticidade e qualidade no momento. Seja com 

intuito de manter a saúde, ganhar tempo com deslocamento e praticidade, ou por fins 

meramente sociais, essas pessoas buscam um ambiente onde possam sanar todas suas 

necessidades e possam confiar. Por isso, para poder se alocar no ambiente competitivo 

do mercado de padarias, é necessário que o ambiente e atendimento tenha diferenciação, 

tradição e renome no ramo de Padarias. Após algumas análises ambientais, e por ter 

recursos disponíveis, o gerente dessa Franquia da Padaria, decidiu abrir mais uma filial, 

visando o aumento de sua receita, tornando-se assim necessária a implementação deste 

projeto. 
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ESCOPO 

DO PRODUTO: 

Boas práticas, processos e padronização para implantação de uma franquia da padaria 

“Brothaus”. 

 

 

DO PROJETO: 

 

 Cotação de propostas para execução de reforma em imóvel, aquisição de 

equipamentos e mobiliários, bem como contratação de equipe para colocar em atividade 

uma franquia da padaria “Brothaus” em doze meses. 

 

PREMISSAS: 

 Entrega de todas as etapas no prazo e dentro dos custos;  

 Tudo deve estar dentro dos padrões que a Brothaus exige. O padrão da marca 

Brothaus deve ser respeitado como, por exemplo: layout das instalações, 

materiais e divulgação. 

 Características da nova filial: 

• Área – 300 m2 

• Número de funcionários iniciais: 2 secretárias, 2 comerciais e 1 

coordenador 

• Expectativa de retorno do investimento – até 2 anos 

• O horário de funcionamento da filial será de 7 às 21 hs 

 

 O franqueador dará suporte inicial ao franqueado nas etapas de: 

• Recrutamento e seleção – análise de currículos; 

• Treinamento – disponibilidade de instrutores para o treinamento; 

• Orientações na escolha do ponto comercial; 

• Marketing; 

 Durante todo o período da franquia, o franqueador dará suporte permanente a 

cursos especializados, pesquisas de mercado e propaganda. 

 

RESTRIÇÕES:  

 

 O custo máximo para concepção do projeto é R$ 300.000,00. O franqueador irá 

aprovar as especificações técnicas da reforma. As aprovações devem ser 

realizadas por escrito em formulário específico. 

 O local onde será instalada a franquia deverá ser aprovado previamente pelo 

franqueador. 

 O projeto só irá iniciar após a escolha do local e a contratação junto à 

administradora do imóvel. A expectativa do franqueado é que a inauguração da 

filial seja realizada no prazo máximo de oito meses.  
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COMENTÁRIOS 

Riscos Iniciais: 

 

O não cumprimento do prazo estabelecido para a entrega do projeto;  

Ultrapassar o limite de custo definido para concepção do projeto;  

Alterações no escopo do projeto;  

Gastos excessivos em reforma para adequar imóvel ao padrão;  

Contratação e capacitação de pessoal para operacionalizar a nova filial, encontrando 

pessoal especializado em tempo hábil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2.3. DECLARAÇÃO DE ESCOPO E ELEMENTOS ASSOCIADOS 

 
Nome do Projeto: Brothaus  

Gerente do Projeto: Talita Pereira Lopes Versão: 01 

Elaborado por: Stevan Bednarz Data da versão: 28 de abril 2019 

Revisado por: Talita Pereira Lopes Data da revisão: 03 de maio 2019 

Aprovado por: Data da aprovação: 

 
Este projeto tem como objetivo a abertura de mais uma filial da Padaria, iniciativa esta, 

que além de aumentar a receita e manter a política de expansão da empresa, possibilitará 

o atendimento de um aumento na demanda de clientes que pode não ser suportada pela 

atual infraestrutura oferecida pela matriz e filiais. Dará também oportunidade para que 

novos profissionais, compromissados com as atuais exigências do mercado de trabalho, 

possam desempenhar seus papéis com excelência, aumentando assim a eficiência e a 

eficácia dos serviços prestados pela instituição. 

A expectativa do franqueado é que a inauguração da filial seja realizada no prazo máximo 

de três meses. O franqueado informou que o orçamento disponível para este projeto é R$ 

650.000,00. 

 

 

2.3.1. Justificativa do Projeto 

Em função do processo de crescimento econômico, tem sido observada uma procura cada 

vez maior por Padarias. Pessoas de diversas faixas etárias e camadas sociais, cada qual 

com um determinado fim, estão buscando praticidade e qualidade no momento. Seja com 

intuito de manter a saúde, ganhar tempo com deslocamento e praticidade, ou por fins 

meramente sociais, essas pessoas buscam um ambiente onde possam sanar todas suas 

necessidades e possam confiar. Por isso, para poder se alocar no ambiente competitivo 

do mercado de padarias, é necessário que o ambiente e atendimento tenha diferenciação, 

tradição e renome no ramo de Padarias. Após algumas análises ambientais, e por ter 

recursos disponíveis, o gerente dessa Franquia da Padaria, decidiu abrir mais uma filial, 

visando o aumento de sua receita, tornando-se assim necessária a implementação deste 

projeto. 

 
 

 

2.3.2. Critérios de Aceitação 
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Deverão estar bem fundamentos e descritos todos os requisitos para potenciais clientes, 

bem como elementos necessários para estruturação do estabelecimento, dentro dos 

padrões de qualidade mínimos para atender a estratégia e sustentabilidade do negócio 

proposto. Requisitos legais, como alvarás, licenças, registros e autorizações serão 

validados pela assessoria jurídica contratada. Padrões e procedimentos de qualidade 

estarão descritos no Manual da Qualidade e serão periodicamente validados pelo 

responsável pelo Plano de Qualidade durante o desenvolvimento do projeto, para que 

qualquer mudança seja atualizada, sempre que necessário. O planejamento de custos, 

recursos e aquisições/contratações necessários serão mapeados e registrados, 

considerando atualizações quinzenais para validações necessárias junto ao patrocinador, 

registradas conforme documentos previstos. O retorno do projeto deverá estar descrito e 

fundamento sobre fatos e dados para garantir que os prazos de retorno de investimento 

sejam atendidos e acompanhados na implantação do projeto.   

 
 

 

2.3.3. Escopo 

DO PRODUTO: 
Boas práticas, processos e padronização para implantação de uma franquia 
da padaria “Brothaus”. 
DO PROJETO: 
Fornecer padrões e modelos de projetos conceitual e arquitetônico para 
execução de reforma em imóvel, aquisição de equipamentos e mobiliários, 
bem como contratação de equipe e gestão do estabelecimento, para colocar 
em atividade uma franquia da padaria “Brothaus” em doze meses. 
Treinamentos e capacitação do franquiado para atendimento a estratégia do 
negócio.  
 
 

 

 

2.3.4. Não-Escopo 

Construção civil das franquias, contratação de colaboradores e serviços, aquisição de 
equipamentos e materiais, obtenção de licenças e documentações legais referentes a 
imóvel e funcionamento do estabelecimento.  
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2.3.5. Principais Entregas 

1.1 Gerenciamento do Projeto:  
1.1.1 Termo de Abertura de Projeto: documento que descreve a intenção do que se 

pretende com o projeto e valida com o patrocinador 
1.1.2 Reunião de Kick-off: reunião que oficializa a abertura do projeto, considerando o 

Termo de Abertura, revisado e validado pelo Gerente do Projeto e pelo Patrocinador. 
1.1.3 Plano de Projeto: documento que descreve todas as áreas do conhecimento 

envolvidas no projeto e comtempla os requisitos necessários para cada uma delas, 
bem como documentos para registro de informações. Áreas que devem ser 
abordadas: escopo, cronograma, custos, recursos, riscos, comunicação, 
stakeholders, aquisições, qualidade. 

1.2 Preparação 
1.2.1 Pesquisa de mercado: contratação de empresa especializada para realizar pesquisa 

de mercado, validando o que se pretende com o projeto, ou seja, comprovação de 
que existe mercado potencial para abertura de franquias das panificadoras BrotHaus 

1.2.2 Escritório de advocacia: comtempla a contratação de assessoria jurídica para 
elaboração de contratos, direcionamento de requisitos previstos em contratos pra 
garantia do atendimento legal em todos os quesitos que comtemplam abertura de 
estabelecimentos voltados para produção e comercialização de produtos 
alimentícios, bem como geração de resíduos, para manutenção de um negócio 
sustentável. Além de garantias de que não haverão brechas para fraudes ou 
condução de negócios de forma equivocada por parte dos potenciais clientes.  

1.2.3 Licenças e alvarás: serão levantados todos os tipos de licenças e alvarás 
necessários para abertura de franquias junto à assessoria jurídica contratada para 
prever nos documentos de contratos. 

1.2.4 Recrutamento e seleção: serão disponibilizadas todas as diretrizes para 
recrutamento e seleção das pessoas que irão trabalhar nas franquias, bem como 
treinamentos necessários. 

1.2.5 Sistema informatizado: serão determinadas diretrizes para sistemas operacionais 
informatizados que possibilitem a gestão integrada dos estabelecimentos 
franquiados junto à matriz, para que o patrocinador possa acompanhar e garantir o 
atendimento estratégico do negócio proposto. 

1.2.6 Marketing: serão descritos todas as formas e meios de veiculação de marketing do 
negócio, padronizados para que não haja desvios relacionados a estratégia do 
negócio. 

1.2.7 Uniformes e Vestimentas: determinação de padrão que será utilizado por 
franquiados. 

1.2.8 Localização e forma do imóvel: determinar padrões para construção e 
apresentação/layout dos imóveis onde funcionarão as franquias.  

1.3 Implementação e Procedimentos: serão descritos em cada pacote te trabalho os 
requisitos necessários, bem como padrões e critérios de avaliação para aceitação de 
cada item da EAP, acompanhados e validados pelo equipe responsável pelo Plano de 
Qualidade do projeto. 

1.4 Treinamento: serão determinados, registrados e validados treinamentos para as equipes 
relacionados aos processos de aquisições, produção, qualidade de produtos, 
contabilidade, divulgação e propaganda e segurança do trabalho para atendimento aos 
requisitos descritos nos procedimentos e padrões.  
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1.5 Operação assistida: descrever como será conduzida e validada a operação assistida da 
abertura de cada franquia, visando aprendizados e revisões de documentos necessários 
em cada início de novo negócio, bem como descrição de auditorias periódicas visando 
garantir o atendimento dos objetivos da BrotHaus. A operação assistida será realizada 
através de simulação de potencial cliente para abertura da primeira franquia.  

1.6 Encerramento: 
1.6.1 Aceite do Projeto: estabelecer o relatório final de validação para aceite de abertura 

de franquias BrotHaus e formalizar através do documento de Termo de Aceite, 
assinado pelo patrocinador.  

1.6.2 Encerramento de contratos: formalizar o encerramento dos contratos de assessorias 
e consultorias contratadas para estabelecer todos os documentos necessários para o 
sistema de franqueamento da BrotHaus, através de documento final assinado por 
todas as partes. 

1.6.3 Lições aprendidas: revisão de documentação de lições aprendidas e formalização de 
documento para arquivar junto aos documentos do projeto.  

Encerramento do projeto: reunião formal com todos os stakeholdes envolvidos para 

encerrar o projeto, já com o encerramento dos contratos finalizados e assinados. 

 

2.3.6. Premissas 

 Entrega de todas as etapas no prazo e dentro dos custos;  
 Tudo deve estar dentro dos padrões que a Brothaus exige. O padrão da 

marca Brothaus deve ser respeitado como, por exemplo: layout das 
instalações, materiais e divulgação. 

 Características da nova filial: 
 Área – 300 m2 
 Número de funcionários iniciais: 2 secretárias, 2 comerciais e 1 coordenador 
 Expectativa de retorno do investimento – até 2 anos 
 O horário de funcionamento da filial será de 7 às 21 hs 
  
 O franqueador dará suporte inicial ao franqueado nas etapas de: 
 Recrutamento e seleção – análise de currículos; 
 Treinamento – disponibilidade de instrutores para o treinamento; 
 Orientações na escolha do ponto comercial; 
 Marketing; 
 Durante todo o período da franquia, o franqueador dará suporte permanente a 

cursos especializados, pesquisas de mercado e propaganda. 
 

 

2.3.7. Restrições 

 O custo máximo para concepção do projeto é R$ 650.000,00. O franqueador 
irá aprovar as especificações técnicas da reforma. As aprovações devem ser 
realizadas por escrito em formulário específico. 
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 O local onde será instalada a franquia deverá ser aprovado previamente pelo 
franqueador. 

 O projeto só irá iniciar após a escolha do local e a contratação junto à 
administradora do imóvel. A expectativa do franqueado é que a inauguração 
da filial seja realizada no prazo máximo de oito meses.  

 
 
ASSINATURAS:  
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
GP 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
SPONSOR 
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2.4. PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

 

2.4.1. Descrição dos processos de gerenciamento de escopo 

 O gerenciamento do escopo do projeto deverá ser realizado baseando em dois 

documentos: Declaração do escopo e a EAP. A Declaração do Escopo suportará as 

definições na visão funcional e a EAP suportará a equipe do projeto na visão 

operacional, ou seja, nas atividades e entregas do projeto. 

 Todas as solicitações de mudanças deverão ser previamente autorizadas pelo sponsor e 

pelo Gerente do projeto. 

 Todas as mudanças deverão ser solicitadas através do documento formal de SFAE 

(Solicitação Formal de Alteração de Escopo). 

 

2.4.2. Priorização das mudanças de escopo e respostas 

Prioridade 0 (zero) – Mudanças de prioridade zero deverão ser caracterizadas pelos seguintes 

itens de enquadramento: 

 Alto impacto no projeto; 

 Alto impacto em alguma área do projeto; 

 Gerente de Projeto não tem autonomia para decidir o direcionamento da mudança do 

projeto; 

 Acionamento obrigatório do sponsor do projeto. 

 

Prioridade 1 (um) – Mudanças de prioridade um deverão ser caracterizadas pelos seguintes 

itens de enquadramento: 

 Ação imediata e total autonomia no direcionamento da mudança pelo gerente de projeto; 

 Médio impacto no projeto; 

 Médio impacto em alguma área do projeto; 
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 Possibilidade de acionamento do sponsor do projeto. 

 

Prioridade 2 (dois) – Mudanças de prioridade dois deverão ser caracterizadas pelos seguintes 

itens de enquadramento: 

 Sem impacto significativo do projeto; 

 Urgente; 

 Agregam valor ao projeto. 

 

Prioridade 3 (três) – Mudanças de prioridade dois deverão ser caracterizadas pelos seguintes 

itens de enquadramento: 

 Sem impacto significativo do projeto; 

 Não é urgente. 

 

Os enquadramentos das prioridades deverão ser acordados e alinhados pelo do comitê 

do projeto a cada 7 dias. Caso haja necessidade de discutir um item urgente fora do período 

previsto, a mesma poderá ser agendada a qualquer momento. 

O Comitê deverá contemplar um responsável de cara área de conhecimento do projeto 

para analisar os impactos das mudanças no projeto. 
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2.4.3. Gerenciamento das configurações 

 

 

2.4.4. Frequência de avaliação do escopo do projeto 

O escopo do projeto deverá ser avaliado sempre que uma solicitação de mudança de 

escopo for submetida para aprovação e consequentemente aprovada. A parte disso, a avaliação 

do escopo será feita a cada reunião de alinhamento do projeto. Deverá ser avaliado ainda em 

cada milestone entregue. 
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2.4.5. Alocação financeira das mudanças de escopo 

As mudanças de Escopo que tiverem um aumento nos custos do Projeto deverão ser 

analisadas no comitê semanal e estar de acordo com as Reservas Gerenciais previstas no projeto 

ou deverão ser financiadas pelo sponsor. 

 

2.4.6. Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.7. Dicionário da EAP 

Detalhamento de três itens da EAP conforme orientação em sala de aula pelo professor. 
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2.4.8. Administração do plano de gerenciamento de escopo 

Responsável pelo plano: Stevan Fernando Bednarz 

 

2.4.9. Frequência de atualização do plano de gerenciamento de escopo 

Frequência da atualização do plano deverá ser feita sempre que necessário (após a 

reunião do comitê ou sobre demanda). 

 

Número na EAP Nome do Pacote de Trabalho Descrição / Especificação Critérios de Avaliação

1.1 Gerenciamento do Projeto

1.2 Preparação

1.2.5 Sistema Informatizado

O objetivo do sistema informatizado (software) é permitir a 

integração de informações de dados transacionais da empresa 

para facilitar a consolidação e gestão.

O produto deve possuir no mínimo os seguintes módulos:

- planejamento de compras

- planejamento de produção

- faturamento

- contas a pagar/receber

- deve ser possível a geração de relatórios para gerenciamento;

- os dados devem estar disponível na nuvem;

Para a avaliação da implantação do software deve ser avaliado 

e concluído os processos abaixo:

- abertura de 10 ordens de compra de insumos;

- abertura e encerramento de 10 ordens de produção;

- emissão de 10 notas fiscais;

- registro de 5 contas a pagar e 5 contas a receber;

- geração de relatório para validação dos dados;

1.2.6 Marketing

Seleção de fornecedor especializado na produção de conteúdo 

impresso e digital para divulgação e atração de novos clientes e 

fidelização.

O fornecedor deve ter experiência de no mínimo 3 anos no 

mercado com evidências de trabalhos concluídos com 

qualidade no ramo de panificação e confeitaria.

1.2.8 Localização \ Forma do imóvel
Estudo e seleção de local adequado para a instalação do 

empreendimento.

O local deve atender ao seguintes requisitos da operação:

- recebimento dos insumos;

- produção;

- armazenagem;

- espaço para loja;

- estacionamento para a recepção dos clientes;

- localização de fácil acesso;

- localização com grande fluxo de pessoas.

1.3 Implementação e Procedimentos

1.4 Treinamento

1.5 Operação Assistida

1.6 Encerramento

DICIONÁRIO DA EAP
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2.5. PLANO DE GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS E COMUNICAÇÃO 

2.5.1. Lista dos stakeholders com seus principais requisitos mapeados. 

Partes Interessadas Descrição dos Requisitos e das Expectativas 

Potenciais clientes E: Adquirir produtos de qualidade com um preço mais acessível. 

R: Custo benefício dos produtos propostos. 

Fornecedores de MPs E: Fazer negócio aumentando receita. 

R: Atender as especificações/requisitos das MPs do projeto. 

Empresas para 

recrutamento e seleção 

E: encontrar os melhores candidatos ao franqueado. 

R: Receber a descrição de cargos necessária. 

Principais concorrentes E: Possibilidade de perda de market share, diminuição do faturamento. 

R: Não há. 

Fornecedores de 

Arquitetura/Engenharia 

E: Satisfação do cliente. 

R: Entregar os projetos e instalações em conformidade, dentro do escopo. 

Banco E: Fazer o financiamento. 

R: aprovar o financiamento conforme taxas e condições determinadas. 

Vigilância Sanitária E: Emissão de alvará de funcionamento. 

R: Redimensionar e ajustar o contrato conforme número de pessoas. 

Município/Prefeitura E: Aumentar arrecadação. 

R: Fornecer alvarás e licenças necessárias para viabilizar o projeto. 

Jurídico para contratos E: Prestar um serviço de qualidade e ter o retorno sobre a prestação de serviço. 

R: Definir claramente as cláusulas contratuais. 

Gerente de Projeto E: Oportunidades de crescimento, aumento de trabalho e novos 

desafios/conhecimento/capacitação. 

R: qualificação dos envolvidos para trabalhar no novo projeto. 

Equipe de auditorias e 

implantação 

E: implementar processos padronizados nas franquias 

R: qualificar adequadamente os processos das franquias 

Equipe de projeto E: Atender a demanda e aumentar receita. 

R: Atender as especificações/requisitos das MPs do projeto. 
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2.5.2. Análise dos Stakeholders 

 

 

Potenciais clientes 3 3 2

Fornecedores MP´s 3 2 2

Empresas Recrutamento e Seleção 3 2 3

Principais concorrentes 1 1 1

Fornecedores de Arquitetura e Engenharia 3 1 2

Banco 3 2 1

Vigilância Sanitária 2 1 1

Município/Prefeitura 2 2 1

Jurídico para contratos 3 1 1

Gerente de Projetos 3 3 2

Equipe de auditorias e implantação 3 3 3

Equipe de projeto 2 3 2

Média 2,58 2,00 1,75

Critérios

(1-Baixo ou 2-Médio ou 3-Alto)
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Stakeholder
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2.5.3. Estratégias 

1) Equipe de auditoria e implantação 

Aplicar multas contratuais sobre atrasos e processos não-conformes. 

Verificação dos planos de implantação no qual não poderá ocorrer atrasos no cronograma de 

instalação (cronograma físico-financeiro). Monitorar o nível de padronização e maturidade das 

franquias. 

 

2) Gerente de Projetos 

Manter sempre atualizado o andamento do projeto para buscar maior engajamento. 

Definir plano estratégico do gerenciamento de projetos para que os franqueadores possam tomar 

decisões gerenciais junto com a alta direção, participando ativamente das decisões do projeto. 

 

 

 

3) Empresas de Recrutamento e Seleção 

3

3

3

1

3

3

2

2

3

3

3

2

2,58

3

2

2

1

1

2

1

2

1

3

3

3

2,00

2

2

3

1

2

1

1

1

1

2

3

2

1,75

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Potenciais clientes

Fornecedores MP´s

Empresas Recrutamento e Seleção

Principais concorrentes

Fornecedores de Arquitetura e Engenharia

Banco

Vigilância Sanitária

Município/Prefeitura

Jurídico para contratos

Gerente de Projetos

Equipe de auditorias e implantação

Equipe de projeto

Média

ANÁLISE DOS STAKEHOLDERS

Grau de Interesse Grau de Influência Engajamento
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A seleção e escolha da empresa impactará diretamente no sucesso da equipe que irá compor a 

loja franqueada. O quadro de colaboradores engajados e com o perfil adequado para cada 

função é um fator crítico de sucesso para o modelo de franqueamento, das operações e 

padronização dos processos. 

 

4) Potenciais Clientes 

Manter um plano de comunicação e marketing ativo, principalmente no entorno da loja 

franqueada fará com que ocorra movimento e, portanto, ampliação do faturamento da padaria. 

 

2.5.4. Plano de Comunicação 

Plano de comunicação que será utilizado durante o projeto 

 

 
 

 

2.5.5. Reuniões de check point 

São reuniões de acompanhamento do projeto e que devem ocorrer com uma frequência 

pré-estabelecida, ou de forma extraordinária se for identificado algum ponto de risco no 

decorrer do projeto que demande uma medida corretiva ou tomada de decisão. 

No. Stakeholder Interessado What? Why? How? Who? (from) Who? (to) When? Where?
How 

Much?

1 Potenciais Clientes
Apresentação do 

Negócio

Buscar novos 

clientes
Mídias Digitais

Equipe de 

Marketing

Potenciais 

Clientes
Semanalmente

Instagram e 

LinkedIn

200,00 

mensais

2 Potenciais Clientes Kick-off
Apresentar 

projeto
Presencial GP 

Potenciais 

Clientes
Reunião agendada Brot Haus 0

3 Potenciais Clientes Follow-up

Atualização de 

andamento de 

projeto

E-mail GP

Potenciais 

Clientes e 

equipe de 

Projeto

Semanalmente E-mail 0

4 Banco/Financiador Kick-off
Apresentar 

projeto
Presencial GP 

Banco/Financiad

or
Reunião agendada Banco 0

5 Prefeitura
Apresentação de 

Projeto

Aquisição de 

licenças e alvarás 

para instalação

Presencial Juridico
Responsável 

Prefeitura

No fechamento do 

TAP
Prefeitura 0

6 Prefeitura Follow-up
Andamento das 

licenças
Presencial Juridico

Responsável 

Prefeitura
Semanalmente Prefeitura 0

7 Jurídico Follow-up

Atualização de 

andamento de 

projeto

Presencial GP

Potenciais 

Clientes e 

equipe de 

Projeto

Semanalmente Brot Haus 0

8 Equipe do Projeto Follow-up

Atualização de 

andamento de 

projeto

Presencial GP

Potenciais 

Clientes e 

equipe de 

Projeto

Semanalmente Brot Haus 0

9 Equipe do Projeto
Relatório 

Gerencial

Atualização de 

andamento de 

projeto

E-mail
Equipe de 

Projeto
GP Quinzenal E-mail 0

10 Equipe do Projeto
Solicitação de 

mudanças

Atualização de 

andamento de 

projeto

E-mail
Equipe de 

Projeto
GP Quando necessário E-mail 0

PLANO DE COMUNICAÇÃO
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As informações dos documentos de controle devem sempre embasar essas reuniões 

considerando sempre o “previsto x realizado” no que tange a cronograma, custos e 

desenvolvimento. As medidas corretivas devem ser comunicadas a todos os envolvidos. 

Assegurar qualidade do desenvolvimento: é importante que o gerente de projetos faça 

testes e efetue o controle de qualidade do que é desenvolvido. Por ter visão melhor da totalidade 

do projeto, a avaliação sempre será mais abrangente do que o especialista envolvido diretamente 

no desenvolvimento. É importante que os testes de validação sejam embasados em 

especificações funcionais e de desempenho do produto ou sistema. Contratação da firma para a 

reforma. 
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2.6. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CRONOGRAMA 

 

Diversos softwares disponíveis no mercado facilitam muito a visualização de prazo e 

interdependência entre as tarefas da rede de atividades. 

O Gantt Chart é o formato mais utilizado. É importante no desenvolvimento do 

cronograma procurar respeitar os conceitos de Pdi (Primeira Data de Início) e Udi (Última Data 

de Início)/ Pdt (Primeira Data de Término) e Udt (Última Data de Término) para cada atividade 

prevista. É uma forma de não deixar o cronograma absolutamente amarrado a uma única data 

para início ou conclusão de uma tarefa, o que é bastante difícil na condução de um projeto. 

Dessa forma torna–se possível adiantar certas atividades ou acomodar algum eventual atraso 

sem impactar no prazo final. 

 

2.6.1. Cronograma Macro 

 

2.6.2. Cronograma Fase – Iniciação 
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2.6.3. Cronograma Fase – Planejamento / Preparação 

 

2.6.4. Cronograma Fase – Execução 

 

2.6.5. Cronograma Fase – Encerramento 
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A primeira coisa a fazer é identificar o que deve ser monitorado dentro do projeto. Não 

é recomendável que o gerente de projeto tente controlar tudo dado o sem número de atividades 

que compõem um projeto de porte. Portanto, o ideal é: 

 Identificar as atividades críticas ou quase–críticas, aquelas que não possuem folga no 

cronograma; 

 Identificar as atividades que representam “gargalos”, ou seja, aquelas que se atrasarem 

comprometem um sem número de atividades subsequentes que dependem de sua 

conclusão;  

 Atividades responsáveis por custos altos (como as desempenhadas por terceiros). 

 Atividades que são conclusivas para etapas ou entregas parciais.  

O gerente do projeto deve ficar sempre atento e garantir condições necessárias para o 

melhor desenvolvimento dessas atividades. 
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2.7. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS (ORÇAMENTO) 

2.7.1 Objetivo do Plano de gerenciamento dos custos 

Este plano tem como objetivo descrever como os processos dos custos serão executados, 

controlados, monitorados e encerrados e servir como guia para a equipe durante todo o projeto. 

2.7.2 Método De Gerenciamento Dos Custos  

Gerenciar os custos do projeto requer um Plano de gerenciamento dos custos aprovado 

englobando os principais processos dos custos definidos abaixo. O Plano de gerenciamento dos 

custos é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para orientar a 

equipe do projeto sobre como os processos dos custos serão executados, controlados, 

monitorados e encerrados. 

 

2.7.3 Legenda: Processos dos custos 

Estimar os custos: Processo de estimar dos custos dos recursos necessários para executar as 

atividades do projeto. 

Determinar o orçamento: Processo de agregar os custos estimados das atividades para 

estabelecer uma linha de base. 

Controlar os custos: Processo de monitorar o status do projeto para atualizar o orçamento e 

gerenciar alterações na linha de base dos custos. 

 

2.7.4 Documentos padronizados dos custos 

 

Documento Descrição Template 

Estimativa de custos do 

projeto BrotHauss 

Documento contendo histórico das estimativas de 

custos do projeto durante o ciclo de vida do mesmo 

EC.BH.001 

Orçamentos bases projeto 

BrotHauss 

Arquivo físico contendo todos os orçamentos 

levantados durante o ciclo de vida do projeto 

Arquivo 

EC – 02, 

Sala 03 
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Custos efetivos do projeto 

BrotHauss 

Documento atualizado conforme andamento do 

projeto considerando orçado versus realizado para 

acompanhamento de budget 

EC.BH.002 

   

   

   

   

   

 

2.7.5 Ferramentas 

A ferramenta que será utilizada para gerenciar os custos do projeto será Análise do Valor 

Agregado, assim será medido o progresso e garantida a previsão de custos e prazos finais do 

projeto, medindo as variações obtidas entre orçado e realizado. Tudo estará do documentado 

nos registros EC.BH.001 e EC.BH.002, para garantir medições durante o ciclo de vida do 

projeto, servindo como fonte de informação para ajustes de orçamentos, se necessário, e lições 

aprendidas para projetos futuros. Todo o trabalho relacionado a este plano é de responsabilidade 

do Gerente do Projeto, junto à equipe por ele designada para cada atividade identificada. Ele 

contará com o apoio de um especialista em finanças, porém a responsabilidade em manter os 

dados atualizados e revisados e de responsabilidade do GP.   

 

2.7.6 Papéis e Responsabilidades da Equipe do Projeto 

Gerente do Projeto: representante designado para controlar e garantir a correta utilização dos 

recursos disponibilizados, bem como prestar contas ao sponsor e alinhar com ele toda e 

qualquer necessidade de adequação. Possui total autonomia para utilizar os recursos conforme 

previsto no plano de projeto, porém qualquer necessidade que surja diferente deverá ser 

apresentada e justificada ao sponsor, que é quem aprova ou não tais alterações.  

Sponsor: principal interessado no projeto, com autoridade superior e decisiva para qualquer 

necessidade de adequação de recursos que não esteja prevista no plano do projeto, e neste caso 

deverá se documentada e assinada para fins de registro de aprovação.  
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Papel Responsabilidades Competências Autoridade 

Gerente de 

Projeto 

Gerenciar os custos do projeto Comunicação, 

Negociação, 

Compreensão de 

Budget 

Utilização de 

recursos conforme 

plano, apresentar ao 

sponsor novas 

demandas 

Sponsor Aprovar mudanças não 

previstas no Plano de Projeto 

Entendimento do 

Negócio, estratégias 

e objetivos 

Máxima, aprovação 

de mudanças com 

impacto financeiro 

e/ou nos objetivos 

estratégicos 

significativos 

    

 

 

 

2.7.7 Plano de gerenciamento dos custos 

Planejar o gerenciamento dos custos: planejar todos os custos considerando os objetivos do 

projeto, com base na EAP e no cronograma do projeto. 

Estimar os custos: estimar os custos considerando as entregas e recursos necessários para cada 

pacote de trabalho, com base em experiências anteriores e opinião de especialistas, para 

construção da linha de base do projeto.  

Determinar o orçamento: baseado nas estimativas, solicitar no mínimo 3 orçamentos para 

serviços, recursos, materiais ou equipamentos que estejam previstos com valor acima de 8% do 

budget estimado para o projeto. Abaixo deste valor 2 orçamentos serão considerados suficientes 

para gerar aprovação.  
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Controlar os custos: monitorar e controlar em tempo real os custos do projeto para gerar 

avaliação de desempenho semanal durante o ciclo de vida do projeto, garantindo assim que 

possam ser realizados ajustes sempre que o valor agregado ao projeto desviar mais que 10%.  

Aprovações 

Participante Assinatura Data 

Patrocinador do Projeto 
Wolf Habla 20/04/2019 

Gerente do Projeto 
Talita Pereira Lopes 15/04/2019 

 

2.8. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

“Brothaus” 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

Preparado por Paulo Eduardo Kunitz Versão: 01 

Aprovado por Talita Pereira Lopes Data: 22/11/2019 

 

2.8.1. Organograma do time do projeto 

 

2.8.2. Diretório do time do projeto 

No Nome Área – função E-mail Telefone 

1 Talita 
Projetos – Gerente de 

Projetos 
talita@brothaus.com (41) 99654-1234 

2 John Arquiteto john@brothaus.com (41) 99654-4567 

3 Larissa 
Analista de Recursos 

Humanos 
larissa@brothaus.com (41) 98878-1478 

4 Ricardo Analista Administrativo ricardo@petline.com (41) 95689-1538 

5 Laercio Analista de marketing laercio@brothaus.com (41) 96589-6598 

6 Erich Auditor erich@brothaus.com (41) 99911-1212 

7 Camila Analista Jurídico camila@brothaus.com (41) 95673-4081 

Gerente do 
Projeto

Arquiteto
Analista de 
Recursos 
Humanos

Analista 
Administrativo

Analista de 
marketing

Auditor Analista Jurídico

mailto:talita@brothaus.com
mailto:john@brothaus.com
mailto:laercio@brothaus.com
mailto:erich@brothaus.com
mailto:camila@brothaus.com
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2.8.3. Dimensionamento dos Recursos 

 

2.8.4. Matriz de responsabilidades 

Matriz RACI 

Responsible - Responsável pela execução, quem trabalha na atividade. 

Accountable - Aprovador ou responsável pelo aceite formal da tarefa ou produto entregue. 

Consulted - Consultado, quando a consulta é essencial para a implementação. 

Informed - Informado, pessoa ou grupos que precisam ser informados sobre os resultados ou 

ações tomadas, mas não precisam estar envolvidos no processo de tomada de decisão. 

 

Recursos Custo Unitário (R$/hora) Tempo necessário (h) Custo da atividade (R$)

Gerente do Projeto 250,00R$                               200 50.000,00R$                      

Arquiteto 130,00R$                               100 13.000,00R$                      

Analista de recursos humanos 90,00R$                                 50 4.500,00R$                         

Analista administrativo 80,00R$                                 60 4.800,00R$                         

Analista de marketing 110,00R$                               150 16.500,00R$                      

Auditor 200,00R$                               55 11.000,00R$                      

Analista Jurídico 150,00R$                               35 5.250,00R$                         

105.050,00R$                    Estimativa Total de Recursos
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2.8.5. Perfil da equipe do projeto 

Conhecimentos 

Conhecimentos técnicos comprovados e experiência comprovada em projetos da mesma 

complexidade, no ramo de novos negócios, bem como sobre consolidação de processos de 

franquia. Experiência em análises de mercado, planejamento estratégico para área comercial. 

 

Habilidades 

Habilidade no planejamento e execução de campanhas de marketing e promoção de vendas. 

Habilidade na organização, planejamento e execução das atividades. 

 

Atividades                               Papéis-chave 
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 d
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n
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u
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d
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Pesquisa de Mercado A I I C R I I 

Licenças e Alvarás R A I C I I I 

Recrutamento e seleção A I R C I I I 

Definições de marketing A I I C R - - 

Elaboração dos relatórios técnicos R I I A C I - 

Localização / Forma do Imóvel A C - I R I I 

Procedimento quanto as matérias-primas A - I R I I C 

Definição dos itens de qualidade dos produtos A I I R I I C 

Divulgação / Propaganda A I I C R I I 

Elaboração do processo de operação assistida I I I R - A C 

Status Report do Projeto R I I A I I I 
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Atitudes 

Ter proatividade diante de situações críticas do projeto. 

Pontualidade, com relação ao horário de trabalho e prazos de entrega. 

 

2.8.6. Novos profissionais, realocação e substituição de membros do time 

Deverão ingressar com pelos menos 1 mês antes do início das atividades para as 

atividades de integração e treinamentos específicos. 

O desligamento se dará após a conclusão de todas as fases do projeto em que o recurso 

estiver alocado. 

Não será permitido a contratação de pessoas com parentesco. 

O processo de seleção seguirá conforme política já estabelecida no RH da empresa. 

Os profissionais deverão ter experiência mínima de 5 anos em atividades correlatas. 

Não será permitido pessoas com antecedentes criminais. 

 

2.8.7. Treinamento 

Com base no relatório desenvolvido pelo RH, identificando os GAPs de competência, 

será criado um plano de desenvolvimento que deverá ocorrer no máximo 30 dias antes do início 

das atividades do projeto. 

 

2.8.8. Avaliação de desempenho da equipe do projeto 

Periodicidade: semanal 

Procedimentos: Avaliação do superior imediato. Este é um dos tipos de avaliação mais comuns 

e praticados dentro das empresas atualmente. Trata-se de um estilo em que o superior do 

colaborador faz a avaliação de seu desempenho como um todo, ou seja, da execução de suas 

atividades, bem como das ações e comportamentos que este tem com seus colegas e com o 

próprio gestor. 
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2.8.9. Bonificação 

Caso o tempo de implantação do projeto seja antecipado em 20%, cada integrante da equipe 

receberá um adicional de 30% do valor do contrato de trabalho. 

 

2.8.10. Alocação financeira para o Gerenciamento de Recursos 

Alocação financeira para eventos relacionados ao gerenciamento do time conforme quadro 

abaixo. 

 

 

2.8.11. Administração do plano de Gerenciamento de Recursos 

 Nome Cargo 

Responsável pelo plano: Talita Pereira Lopes Gerente de Projeto 

Suplente: Stevan Bednarz Engenheiro 

Frequência de atualização do 

plano: 
Mensal 

 

2.8.12. Outros assuntos relacionados ao gerenciamento de Recursos do projeto não previstos 

neste plano 

Não estão previstos recursos, tanto pessoas quanto financeiro, adicionais para eventual 

alteração do escopo do projeto. 

Descrição da alocação Valor

Eventos 2.000,00R$                

Bonificação 30.000,00R$              

Treinamentos extras 5.000,00R$                

Aluguéis diversos 2.000,00R$                

Brindes 1.000,00R$                

Total: 40.000,00R$              
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Caso exista a necessidade de contratação de empresa terceira por motivos de atraso, a mesma 

deverá ser executada pelo time de Gerenciamento de Aquisições. 

 

2.8.13. Registro de Alterações 

Registro de Alterações 

Data Modificado por Descrição da mudança 

   

   

 

2.8.14. Aprovações 

Aprovações 

Nome e cargo Assinatura Data 

Talita Pereira Lopes - GP Talita Pereira Lopes 22/11/2019 

   

 

2.9. PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

 

Projeto: BROTHAUS       Versão: 001/2019 

Preparado por Talita Pereira Lopes – Gerente de Projeto       Data: 15/06/2019 

Aprovado por Wolf Habla - Patrocinador     Data: 15/06/2019 

 

2.9.1. Descrição dos processos de gerenciamento da qualidade 

 O gerenciamento da qualidade será realizado com base no Manual de Qualidade da empresa, 

bem como, nos procedimentos e padrões especificados no manual.  
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 Todas as reclamações provenientes dos envolvidos no projeto, bem como deliverables 

(entregas) não conformes com a declaração de escopo deverão ser tratadas como medidas 

corretivas no plano de gerenciamento da qualidade. 

 As não conformidades observadas durante o período do projeto deverão ser sumarizadas e 

apresentadas na forma de registros de não-conformidades, gerando sempre um plano de 

ação documentado. 

 Todas as mudanças nos requisitos de qualidade inicialmente previstas devem ser avaliadas 

junto aos stakeholders primários e classificadas dentro do sistema de controle de mudanças 

de qualidade. 

 Quaisquer inovações e novos recursos não serão abordados pelo gerenciamento da 

qualidade e serão passíveis de negociação de prazos ou ignorados – avaliação será realizada 

junto aos stakeholders primários e documento no plano de gestão de mudança.  

 Serão consideradas mudanças nos padrões de qualidade apenas as medidas corretivas, que, 

se influenciadoras no sucesso do projeto, devem ser integradas ao plano de projeto.  

 Todas as solicitações de mudança na qualidade deverão ser realizadas por escrito ou através 

de e-mail, conforme descrito no plano de comunicações do projeto e encaminhadas ao 

Gerente do Projeto, que dará o encaminhamento às mesmas. 

 

2.9.2. Metas 

As metas de qualidade do projeto foram estabelecidas conforme critérios definidos neste plano 

de trabalho e ilustradas na Tabela abaixo. 

 

Tabela 14: Metas do projeto para aberturas de franquias Brothaus. 

Item O que? Aumento (+) 

/ Redução (-

) 

Prazo 

1 Número de franquias abertas no ano +30% 2 anos 

2 Tempo de treinamento/capacitação para 

abertura da franquia 

-25% Até 1 ano 

3 Tempo entre a solicitação do franqueado até a 

assinatura do contrato pelo franqueador 

(redução no processo de contratação da 

franquia) 

-50% 2 anos 
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4 Número de possíveis franqueados interessados 

no negócio - após campanhas de marketing e 

eventos 

+20% Em relação a 

campanha anterior 

5 Investimento em campanhas de marketing e 

publicidade 

+20% A cada ano 

6 Redução com gastos administrativos (assessoria 

jurídica, assessoria contábil, etc...) 

-10% A cada 5 novas 

franquias abertas 

 

2.9.3. Frequência de avaliação dos requisitos de qualidade do projeto 

Os requisitos de qualidade deverão ser atualizados e avaliados semanalmente, sendo os 

resultados apresentados na reunião de acompanhamento do projeto e sumarizados para 

apresentação na reunião de performance. O mesmo valendo para as reservas de contingência. 

 

2.9.4. Alocação financeira das mudanças nos requisitos de qualidade 

Todas as mudanças devem ser alocadas dentro das reservas contingenciais. 

Quando estas mudanças fugirem a autonomia do gerente de projeto, este deverá acionar 

o patrocinador com vistas a obtenção de permissão para uso das reservas gerenciais. 

No caso de não mais existir reserva gerencial disponível, o gerente de projeto deverá 

acionar o patrocinador, que discutirá com a Diretoria o aumento das reservas gerenciais. 

 

2.9.5. Administração do plano de gerenciamento da qualidade 

Responsável pelo plano 

 Eduardo Lupepsa, será o responsável direto pelo plano de gerenciamento da qualidade, suas 

atualizações e relatórios. 

 Letícia Berdnardt, será o suplente do responsável pelo plano de gerenciamento da qualidade. 

 

Frequência de atualização do plano de gerenciamento da qualidade 

O plano de gerenciamento da Qualidade deverá ser atualizado mensalmente para apresentação 

na primeira reunião de performance. 

Qualquer necessidade de atualização do plano antes do período mensal deverá ser tratada 

segundo os procedimentos descritos no item outros assuntos não previstos neste plano. 
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2.9.6. Outros assuntos relacionados ao gerenciamento da qualidade do projeto não previstos 

neste plano 

Todas as solicitações que não se enquadrem nos preceitos deste plano deverão ser 

abordadas nas reuniões semanais de acompanhamento do projeto, previstas no plano de 

comunicação, onde serão dados os devidos encaminhamentos. Imediatamente após sua 

aprovação, deverão ser atualizados o plano de gerenciamento da qualidade com o devido 

registro das alterações efetivadas. 

 

 

REGISTRO DE ALTERAÇÕES 

Data 

 

Modificado por Descrição da mudança 

 

 

APROVAÇÕES 

 

 

Gerente do Projeto 

 

 

 

Assinatura 

 

 

Data 
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2.10. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

PLA NO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS  

Nome do Projeto:  Brothaus Versão: 01  

Elaborado por:    Stevan Berdnarz , Paulo 

Kunitz e Diego Lupepsa 

Data: 26 de Março de 2019  

Aprovado por:  Talita Pereira Lopes  Data: 27 de Março de 2019 

  

2.10.1. Objetivo 

O objetivo deste plano é aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e 

diminuir a probabilidade e impacto dos eventos adversos nos objetivos deste projeto, através 

do gerenciamento de riscos do projeto. Garantindo assim coerência e uniformidade nos 

processos de identificação, análise, resposta e controle dos riscos ao longo do ciclo de vida do 

mesmo. 

2.10.2. Definições e Generalidades 

Para efeito de definição, neste projeto entende-se como RISCO todo e qualquer evento 

ou condição incerta que, em caso de ocorrência, provocará um efeito positivo ou negativo no 

projeto. 

Os riscos que provocarem efeitos positivos serão chamados de OPORTUNIDADES e 

os que provocarem efeito negativo de AMEAÇAS. 

O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (SGR) terá como base os processos 

abaixo descritos: 

 Planejar o Gerenciamento dos Riscos: processo de definição de como conduzir as 

atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto; 

 Identificar os Riscos: processo de identificação dos riscos individuais do projeto, bem 

como fontes de risco geral do projeto, e de documentar suas características; 

 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos: processo de priorização de riscos individuais 

do projeto para analise ou ação posterior, através da avaliação de sua probabilidade de 

ocorrência e impacto, assim como outras características; 
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 Realizar a análise quantitativa dos riscos: processo de analisar numericamente o efeito 

combinado dos riscos individuais identificados no projeto e outras fontes de incerteza 

nos objetivos gerais do projeto; 

 Planejar as Respostas aos Riscos: processo de desenvolver alternativas, selecionar 

estratégias e acordar ações para lidar com a exposição geral de riscos, e também tratar 

os riscos individuais do projeto; 

 Implementar Respostas a Riscos: processo de implementar planos acordados de resposta 

aos riscos; 

 Monitorar os Riscos: processo de monitorar a implementação de planos acordados de 

resposta aos riscos, acompanhar riscos identificados, identificar e analisar novos riscos, 

e avaliar a eficácia do processo de risco ao longo do projeto. 

 

Existem várias FUNÇÕES e RESPONSABILIDADES que precisam ser 

desempenhadas ao longo dos processos. Nem todas as funções são instanciadas em todos os 

projetos, bem como outras poderão ser criadas, a critério do gerente de projeto. Essas estão 

documentadas no anexo MATRIZ DE RESPONSABILIDADADES do Plano do Projeto.  

O REGISTRO DE RISCOS é o documento que materializa a execução dos processos de 

identificação, análise, resposta e controle de riscos. 

O SISTEMA DE INFORMAÇÕES de Gerenciamento de Riscos é o conjunto de 

softwares, equipamentos e infraestrutura de Tecnologia da Informação necessário para 

viabilizar a implantação dos processos de gerenciamento de riscos.  

Aqui o gerente informa quais serão os softwares utilizados, o ambiente tecnológico, local 

de armazenamento de informações, como acessá-las, responsabilidades e todas as informações 

referentes a este tópico. 

RESTRIÇÃO é todo fato ou fator de planejamento que limita as ações gerenciais.  

PREMISSA é todo fato ou condição incerta que são assumidas como verdade para efeito 

de planejamento. As restrições e premissas pertinentes a este projeto estão registradas no Plano 

do Projeto.  
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A RESERVA GERENCIAL é a reserva alocada pela gerência do projeto destinada a 

responder a riscos que não foram identificados ou a complementar as ações anteriormente 

planejadas. 

Uma ação de CONTORNO é uma resposta a um risco não identificado anteriormente ou 

uma ação não planejada a um risco já identificado que requer uma ação complementar após sua 

ocorrência. 

 

2.10.3. Diretrizes de Identificação 

A identificação dos riscos será realizada utilizando técnicas de brainstorming e de 

entrevistas, em reunião presencial com representantes de todas as áreas envolvidas neste 

projeto. Este processo será coordenado pelo gerente de projeto, que deverá garantir a eficácia 

do processo de identificação de riscos, categorizando os riscos de acordo com as categorias 

listadas na EAR (Estrutura Analítica de Riscos) abaixo. 
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2.10.4. Estrutura Analítica de Riscos (EAR) 

 

 

Os riscos serão descritos em uma tabela de Excel, denominada GERENCIAMENTO DE 

RISCOS PROJETO BROTHAUS, contemplando a descrição do risco, a(s) causa(s) raiz e 

consequência(s) associadas a cada risco levantado.  

Os riscos registrados e documentados serão revisados de forma quinzenal durante o ciclo 

de vida do projeto, em reunião previamente agendada pelo gerente de projetos, garantindo que 

todas as áreas estejam representadas, a fim de que sejam atualizados sempre que surgir um novo 

evento de incerteza que possa afetar os objetivos do projeto.   
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2.10.5. Diretrizes de Análise Qualitativa 

Após a Identificação dos riscos será realizada a análise qualitativa, utilizando as 

diretrizes abaixo (referência: Guia PMBOK 6ª edição) para determinar as faixas de 

probabilidade e de impacto associadas a cada risco para que possamos priorizar conforme a 

exposição a risco obtida. 

Nesta etapa o objetivo é avaliar a exposição ao risco para priorizar aqueles que serão 

objeto de análise. Os riscos com maior probabilidade e impacto serão priorizados para posterior 

criação de um plano de respostas. Os riscos com menor probabilidade e impacto são mantidos 

nos registros dos riscos dentro de uma lista de observação para monitoramento futuro.   

ENTRADAS  FERRAMENTAS  SAÍDAS  

Plano de gerenciamento 

do projeto  

Opinião especializada  Atualizações de 

documentos do projeto  

Documento do projeto  Coleta de dados    

Fatores ambientais da 

empresa  

Análise de dados    

Ativos de processos 

organizacionais  

Habilidades interpessoais 

e de equipe  

  

  Categorização dos riscos    

  Representação de dados     

  Reuniões    
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2.10.6. Diretrizes de Análise Quantitativa 

Também será realizada uma análise quantitativa dos riscos utilizando as diretrizes 

abaixo (referência: Guia PMBOK 6ª edição) para determinar as faixas de probabilidade e de 

impacto associadas a cada risco para que possamos priorizar conforme a exposição a risco 

obtida.  

Nesta etapa o objetivo é tem como objetivo efetuar a análise numérica do efeito dos 

riscos identificados nos objetivos gerais do projeto, fornecendo informações mais precisas para 

a tomada de decisões do projeto. Os riscos que apresentarem impacto maior ao valor base do 

projeto serão priorizados. 

 

ENTRADAS  FERRAMENTAS  SAÍDAS  

Plano de gerenciamento 

do projeto  

Opinião Especializada  Atualizações de 

documentos do projeto  

Documento do projeto  Coleta de dados    

Fatores ambientais da 

empresa  

Habilidades Interpessoais 

e de equipe  

  

Ativos de processos 

organizacionais  

Análise de dados    

      

 

 

2.10.7. Diretrizes de Respostas aos Riscos e sua Implantação 

Serão listadas as respostas riscos para todos os riscos identificados para o projeto, tanto 

para as ameaças, como para as oportunidades. O processo tem como objetivo implementar as 

respostas planejadas na fase de planejamento das respostas aos riscos. 
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ENTRADAS  FERRAMENTAS  SAÍDAS  

Plano de gerenciamento 

do projeto  

Opinião Especializada  Solicitações de mudanças  

Documento do projeto  Habilidades Interpessoais 

e de equipe  

Atualizações de 

documentos do projeto  

Fatores ambientais da 

empresa  
Sistema de informações 

do gerenciamento de 

projetos  

  

 

 

2.10.8. Diretrizes de Monitoramento dos Riscos 

Monitoramento dos Riscos 

Por se tratar de uma ação contínua, que ocorre ao longo de todo ciclo de vida do projeto, 

teremos como intuito: acompanhar os riscos identificados, implementar os planos de respostas 

aos riscos, monitorar os riscos residuais, identificar novos riscos e avaliar a eficácia do 

planejamento de riscos ao longo do projeto. 

 

Controle Integrado de Mudanças 

O objetivo principal no controle integrado de mudanças é garantir que as mudanças 

aprovadas sejam benéficas ao projeto e seus benefícios sejam maiores do que os custos 

envolvidos, agregando valor aos objetivos do projeto. Para isso cumpriremos as seguintes 

etapas: Solicitação de mudança; Revisão do impacto dos custos e benefícios gerados pela 

mudança; Aprovação; Replanejamento contemplando a mudança; Execução, controle e 

monitoramento da mudança; Encerramento da entrega ou resultado contemplando a mudança. 
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2.10.9. Reservas 

Para a contingência será reservado 20% do valor total do orçado e também do prazo, sendo que 

para sua utilização será necessária aprovação do corpo diretivo da empresa. 

2.10.10. Indicadores de Desempenho 

Os indicadores de desempenho de riscos são indicadores que podem ser utilizados para 

avaliar a eficiência na realização dos processos. Deverão ser coletados ao longo do processo de 

monitoramento e controle pelo gerente de projeto. Os processos de gerenciamento de riscos 

poderão possuir um ou mais indicadores. Alguns indicadores que podem ser coletados são os 

descritos abaixo, mas não se limitam a estes:  

 

 IA (Indicador de Ameaças) = Quantidade de Ameaças Identificadas   

                                                                Quantidade de Ameaças Reais  

 

 IO (Indicador de Oportunidades) = Quantidade de Oportunidades Identificadas   

                                                                          Quantidade de Oportunidades Reais  

 

 II (Indicador de Impacto) = Impactos Previstos 

                                                           Impactos Reais  

 

 IR (Indicador de Resposta) = Quantidade de Recursos Planejados 

                                                                 Quantidade de Recursos Reais  

  

 

2.10.11. Mapeamento dos Riscos 

 

Causa Efeito Probabilidade Valor Esperado

1 Falha na análise do retorno do investimento Necessidade mair de capital de giro
20% 25% 250.000 50.000,00$             

2 Mercado saturado Alta concorrência e diminuição das vendas
25% 30% 300.000 75.000,00$             

3 Falta de atenção aos termos contrato Processos judiciais contra o o franqueado
15% 25% 250.000 37.500,00$             

4 Escolha do ponto comercial ruim Baixo volume de vendas
40% 20% 200.000 80.000,00$             

5 Falta de conhecimento sobre o negócio de franquias Falha na análise do retorno sobre o investimento
20% 15% 150.000 30.000,00$             

Total 272.500,00$          

Impacto 

(participação no faturamento anual)
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2.10.12. Plano de Mitigação dos Riscos 

 

2.10.13. Mapeamento dos Riscos após o plano de mitigação 

 

 

2.10.14. Atualização do plano 

O plano deverá ser revisto sempre que identificado um novo risco ou quando ocorrer. O Gerente 

do Projeto tem a responsabilidade de manter este plano atualizado, revisando o seu conteúdo 

mensalmente.  

  

Curitiba, 15 de junho de 2019  

___________________________                 ___________________________ 

         Talita Pereira Lopes                                     Stevan Fernando Bednarz 

         Gerente de Projeto                                          Diretor de Planejamento  

Causa Efeito Ação Valor

1 Falha na análise do retorno do investimento Necessidade mair de capital de giro

2 Mercado saturado Alta concorrência e diminuição das vendas

3 Falta de atenção aos termos contrato Processos judiciais contra o o franqueado Contratação consultor jurídico 10.000,00$            

4 Escolha do ponto comercial ruim Baixo volume de vendas Contratação de consultaria para pesquisa 20.000,00$            

5 Falta de conhecimento sobre o negócio de franquias Falha na análise do retorno sobre o investimento Contratação de treinamento para o franqueado 5.000,00$              

Total 35.000,00$            

Causa Efeito Probabilidade
 Novo Valor 

Esperado 

1 Falha na análise do retorno do investimento Necessidade mair de capital de giro 20% 25% 250.000 50.000,00$             

2 Mercado saturado Alta concorrência e diminuição das vendas 25% 30% 300.000 75.000,00$             

3 Falta de atenção aos termos contrato Processos judiciais contra o o franqueado 2% 25% 250.000 5.000,00$               

4 Escolha do ponto comercial ruim Baixo volume de vendas 2% 20% 200.000 4.000,00$               

5 Falta de conhecimento sobre o negócio de franquias Falha na análise do retorno sobre o investimento 2% 15% 150.000 3.000,00$               

Total 137.000,00$          

Impacto 

(participação no faturamento anual)
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2.11. PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES 

   O plano de gerenciamento das aquisições serve como um guia para a equipe de projeto em 

relação as aquisições. 

  Ele descreve de forma detalhada como serão executados todos os processos de aquisição. 

Planejar o gerenciamento das aquisições é o primeiro processo das aquisições e descreverá 

como os demais processos irão ocorrer através do Plano de Gerenciamento das Aquisições. 

É composto pelas seguintes etapas: 

 Definir o que fazer ou adquirir e gerar lista das aquisições do projeto 

 Especificar o produto/serviço 

 Estabelecer critérios de avaliação 

 Elaborar minuta do contrato 

 Preparar pedido (RFP, RFQ, RFI) 

 Solicitar Propostas 

o Identificar lista dos fornecedores potenciais 

o Revisar as partes interessadas (Comprador x Influência x Controle sobre as 

decisões); 

o Divulgar pedido 

 

 Definir como os processos de aquisições serão executados, monitorados e encerrados e 

quem serão os responsáveis. 
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O que adquirir? 

Baseado na EAP 

 Um pacote de trabalho ou 

 Um conjunto de pacotes de trabalho com o objetivo de elaborar um único contrato 

 Recursos (materiais, equipamentos e pessoas) visando à entrega de pacotes de trabalho 

Fatores Críticos de Sucesso 

 Definição clara do que será comprado (SOW) 

 Restrições do projeto (prazo, custo, ...) 

 Decisões de fazer ou comprar 

 Riscos envolvidos em cada decisão de fazer ou comprar 

 Documento de solicitação de aquisição com critérios claros e objetivos para seleção dos 

fornecedores 

 Revisão do tipo de contrato e cláusulas contratuais para mitigar os riscos 

 Transparência do Processo de Seleção de Fornecedores 

 

Item O que (What) Por quê (Why) Quando (When) Onde (Where) Quem (Who) Como (How) Quanto (How much)

1 Marketing

Elaboração de estratégias de comunicação.

Desenvolver material para divulgação para redes 

sociais.

Criação de material digital e impresso.

Imediato Sede
Gerente do 

Projeto

Contrato de 

prestação de 

serviço anual.

30.000,00R$                

2 Treinamento

Os treinamentos serão realizados para a 

qualificação da equipe envolvida no projeto e 

primeiros franqueados.

Imediato Sede
Gerente do 

Projeto

Contrado, pacote 

de treinamentos, 

com consultoria.

10.000,00R$                

3 Assessoria Jurídica

Assessoria para a elaboração de contratos para a 

contratação de serviços, fornecimento de 

materiais, treinamentos e também contratos com 

franqueados.

Imediato Sede
Gerente do 

Projeto
Contrato anual. 20.000,00R$                

4
Assessoria de 

Recursos Humanos

Serviço especializado para a busca, seleção, 

avaliação técnica e contratação dos profissionais 

que atuarão na área operacional da empresa.

Imediato Sede
Gerente do 

Projeto
Contrato anual. 10.000,00R$                

5 Suporte em TI

Prestador de serviço qualificado para a 

automação e sustentação de softwares e sistemas 

de gestão da empresa.

Imediato Sede
Gerente do 

Projeto
Contrato anual. 10.000,00R$                

Total 80.000,00R$                
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2.12. PLANO DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS 

2.12.1. Fluxo do processo de mudança 

 

Fluxo de gerenciamento de mudanças 

 

2.12.2. Detalhamento do processo de gerenciamento de mudanças 

1. Identificar a necessidade de mudança no projeto 

Após o envolvido no projeto detectar necessidade de mudança ele deve solicitar a 

mudança.  
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2. Formalizar a necessidade de mudança através do formulário de solicitação 

Toda mudança deve ser formalmente apresentada. O solicitante deve preencher 

Formulário de Requisição de Mudança e envia o mesmo para o Comitê de Controle de 

Mudanças ou gerente do projeto, responsável pelo tratamento das mudanças. 

 

3. Analisar a solicitação de mudança e atribuir a prioridade 

Este subprocesso é responsável por classificar a prioridade da mudança e realizar uma 

validação do correto preenchimento do formulário e do solicitante da mudança. Caso o 

solicitante não possua alçada para solicitar mudanças ou o preenchimento da solicitação esteja 

inadequado, mensagem é enviada para o solicitante informando que a solicitação foi rejeitada. 

Prioridade A (Alta) 

Mudanças de prioridade A envolvem mudanças de alto impacto no projeto. As mesmas deverão 

ser tratadas em caráter de urgência, pelo gerente do Projeto, junto ao Patrocinador, uma vez que 

extrapolem a autonomia do gerente de projeto. 

Prioridade M (Média) 

Mudanças de prioridade M envolvem mudanças que requerem uma ação imediata do Gerente 

de Projeto, independente de reuniões de controle previstas, devido á urgência. Uma vez que a 

mudança extrapole a autonomia do gerente de Projeto deverá ser tratada com a mesma urgência 

junto ao Patrocinador. 

Prioridade B (Baixa) 

Mudanças de prioridade B envolvem mudanças que não acarretam alterações significativas 

dentro do projeto, não requerem uma ação imediata, estando as mesmas dentro da autonomia 

do Gerente de Projeto. 

 

4. Analisar impactos relacionados com a solicitação de mudança 

A análise de impactos da mudança é realizada pelo gerente e equipe do projeto, pelo 

cliente e pelo Comitê de Controle de Mudanças. A partir do Formulário de Requisição de 

Mudança, é criado o Relatório de Controle de Mudança que será utilizado durante todo o 

tratamento da solicitação. Neste relatório serão registrados os impactos da mudança e 

estimativas de tempo, esforço e custo para implementar a mesma.  Análise de impacto 
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relacionado a riscos, qualidade e negócios também é realizada, sendo desenvolvida proposta de 

solução para atender à mudança solicitada. 

 

5. Submeter para aprovação do comitê a solicitação de mudança 

Após a realização da análise de impactos da mudança e seu registro no Relatório de 

Acompanhamento de Mudança devemos submeter à solicitação a aprovação antes de iniciar 

seu desenvolvimento. Desta aprovação participam o cliente, o gerente e a própria equipe do 

projeto, além de todos os envolvidos impactados pela mudança. 

 

6. Comunicar a mudança para todas as partes envolvidas no projeto 

Após a finalização da implementação da mudança, deve-se ter o cuidado de comunicar 

que ela foi implementada, testada e incorporada no projeto. 

 

7. Atualizar documentação do projeto 

Após a aprovação o gestor do projeto deve atualizar as informações nas documentações 

relacionadas do projeto. 

 

8. Concluir o processo com o registro da mudança para histórico 

A solicitação da mudança deve ser registrada pela equipe de governança do projeto para 

efeitos de histórico, auditoria e necessidades futuras de consulta. 

 

9. Comunicar solicitante sobre a não aprovação da mudança  

Caso a solicitação de mudança não seja aprovada, então o solicitante deve ser 

comunicado sobre a decisão, além de visibilidade dos motivos pelos quais a mudança não deve 

ser implementada. 
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2.13. PLANO DE GERENCIAMENTO DE INTREGRAÇÃO 

 

 

 

2.13.1. Desenvolver o termo de abertura do projeto 

O termo de abertura do projeto é um documento que formaliza a autorização para o 

desenvolvimento de uma nova iniciativa. O documento é um marco, pois através dele se 

autoriza o projeto e documenta os requisitos iniciais, além de designar quem é o gerente de 

projetos e dá permissão para que recursos sejam destinados ao projeto. Além disso, o termo de 

abertura do projeto pode conter: 

 Justificativa; 

 Objetivos; 

 Descrição do produto; 

 Stakeholders; 

 Entregas; 

 Estimativas de tempo e custo; 

 Exclusões; 

 Critérios de aceitação; 

 Premissas; 

 Restrições; 

 Riscos. 
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2.13.2. Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 

Dentro do plano de gerenciamento do projeto estarão as ações necessárias para definir, 

preparar, integrar e coordenar os planos auxiliares. As alterações poderão ocorrer a qualquer 

momento, sem a necessidade de um processo formal, porém as linhas de bases precisam passar 

por um processo rigoroso através do controle de mudanças. Essa necessidade se deve ao fato 

do escopo, prazo e orçamento do projeto trazer grandes prejuízos caso os cuidados e análises 

não forem feitos de forma correta. 

 

2.13.3. Orientar o trabalho do projeto 

Este processo tem como finalidade garantir que o gerente e a equipe do projeto estão 

indo pelo caminho certo na condução da iniciativa.  

 

2.13.4. Gerenciar o trabalho do projeto 

O gerenciamento do trabalho do projeto é o momento onde se garante que o trabalho 

definido no plano de gerenciamento do projeto, conforme o escopo, o orçamento e o 

cronograma estabelecidos. 

 

2.13.5. Gerenciar o conhecimento do projeto 

Esse processo tem o objetivo de utilizar os conhecimentos existentes e gerar novos 

conhecimentos para alcançar os objetivos do projeto e aprimorar os resultados obtidos. O 

conhecimento será gerido levando em consideração os dois tipos, o explícito e tácito. 

O conhecimento explícito é aquele que pode ser facilmente transmitido através de 

palavras e imagens. Já o conhecimento tácito é aquele difícil de expressar por meio desses 

códigos, como experiência, por exemplo. 
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2.13.6. Monitorar o trabalho do projeto 

Consiste em acompanhar, analisar e relatar periodicamente o progresso geral do projeto, 

possibilitando que as partes interessadas tenham visibilidade do status da iniciativa. Esse 

processo de monitoramento é executado ao longo de todo o projeto, em que comparamos o 

desempenho real vs. o desempenho planejado. 

 

2.13.7. Controlar o trabalho do projeto 

À medida que se controla a performance de um projeto ao longo do tempo, será capaz 

de perceber situações que podem causar atrasos ou encarecer o projeto e executar ações 

corretivas ou preventivas. O controle é feito através da coleta de dados, da mensuração de 

indicadores e da avaliação das tendências do projeto. Dessa forma, temos um panorama da 

saúde do projeto e sabemos se o trabalho está indo bem ou não. 

 

2.13.8. Realizar o controle integrado de mudanças 

Para fazer o gerenciamento da integração, também será necessário controlar as 

mudanças de forma coordenada. Significa revisar as solicitações de mudanças, avaliar seus 

impactos, além de aprová-las ou recusá-las. As decisões de aprovar ou recusar mudanças devem 

ser comunicadas às partes interessadas, garantindo que todos saibam o que está acontecendo no 

projeto. Outro ponto é que as mudanças precisam ser avaliadas considerado o risco geral que 

elas representam para o projeto. 

 

2.13.9. Encerrar o projeto 

Esse processo garantirá o correto arquivamento do projeto. Neste momento as atividades 

do projeto serão finalizadas formalmente, após a conclusão do trabalho planejado. Dessa forma, 

os recursos humanos, financeiros e materiais que estavam sendo utilizados no projeto em 

questão serão desmobilizados. 
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A atividade será caracterizada pela entrega do relatório final, que conterá: descrição do 

projeto, objetivos do projeto, principais pontos do gerenciamento do projeto (exemplo: como a 

gestão de riscos, caso os custos ficaram acima da linha de base etc.), resumo de como o projeto 

atendeu às necessidades do negócio, resumo do desempenho do projeto, entre outros aspectos 

considerados relevantes. 

 

 

 

  



56 

 

3. CONCLUSÕES 

O estudo apresentou um modelo conceitual analítico no sentido de subsidiar a empresa 

matriz Brot Haus para se estruturar e desenvolver competências visando atingir maturidade em 

gerenciamento de projetos na implementação de Franquias. 

O modelo apresentado, constituído de camadas e pilares conceituais, integrados, 

apresentou ainda elementos suficientes para responder à principal questão da pesquisa que deu 

origem a este trabalho: como a empresa pode se estruturar para desenvolver competências 

visando atingir maturidade em abertura de Franquias do seu negócio base?  

Rumo à maturidade em gerenciamento de projetos a organização deve, para poder 

percorrer este caminho, considerar camadas (indivíduo, equipes e organização) de 

desenvolvimento de competências, além das questões estratégicas, dos fatores críticos de 

sucesso em projetos e constituir uma perspectiva estruturada, através do delineamento de 

estratégias, processos e efetivação das mudanças. O estudo, neste aspecto, apontou para 

resposta de mais uma questão: quais as dimensões relevantes consideradas no caminho a ser 

percorrido quando utilizado os modelos básicos de Gerenciamento de Projetos. 

Os processos foram escolhidos com o objetivo de conter, mesmo que de forma 

simplificada\enxuta, todas as principais atividades do gerenciamento de um projeto, portanto, 

cada vez mais, as organizações que desejam ter sucessos em sua história e seus próximos 

passos, necessitam utilizar as ferramentas oferecidas por essa modalidade de gestão. O caso de 

estruturação para abertura de franquias da padaria Brot Haus é um ótimo exemplo de um novo 

rumo estratégico empresarial que tem mais chance de dar certo e obter sucesso, pois originou-

se das ferramentas básicas descritas anteriormente. 

Tratando-se de um nicho de mercado específico, os processos e modelos de ferramentas 

apresentados pelo guia PMBOK se encaixam de maneira fácil e de boa assimilação, seguindo 

linha de raciocínio das referências bibliográficas e de salas de aula.  

A metodologia aqui apresentada acompanhou o formato oferecido pela instituição a fim 

de tornar algo claro, de fácil execução e entendimento de todos, inserindo todo conhecimento 

dos 18 módulos no presente projeto. 
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