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Resumo 

 

Este estudo tem como objetivo propor um modelo para aplicação dos processos do 

PMI para gerenciamento de projetos na elaboração de campanhas publicitárias. 

Para tal, apresenta uma explicação breve de cada um dos processos do PMI 

separados em seus respectivos grupos: iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e controle e encerramento. Além disso, é contextualizado o formato 

de trabalho (estruturas e fluxos de atividade) reconhecido como padrão pelos 

profissionais do setor de publicidade e propaganda, passando pelas áreas de 

atendimento, planejamento, mídia, criação, produção e tráfego. Com a exposição 

dos tópicos relacionados à atividade de gerenciamento de projetos e à atividade de 

gerenciamento de campanhas, é feita a proposição de uma metodologia nova, na 

qual processos e fluxos de trabalho do PMI são adaptados para tornar viável sua 

aplicação em agências de comunicação. 

 

Palavras Chave: Campanha Publicitária, Grupos de Processos, Metodologia, PMI, 

Projeto 

    



 

 

Abstract 

 

This study has the goal to propose a model to use the PMI processes for Project 

management on the execution of advertisement campaigns. To achieve it, it presents 

a brief explanation of each one of the PMI processes, separating them on their 

respective groups: initiating, planning, executing, monitoring and controlling and 

closing. Besides, the standard of work (structures and workflows) recognized by 

professionals from advertisement sector is contextualized, going through the roles of 

service, planning, media, creation, production and traffic. With the topics related to 

project management and ad campaigns exposed, a new methodology is proposed, in 

which processes and workflows from PMI are adapted to make it viable to implement 

it in communication companies. 

 

Key Words: Advertisement Campaign, Groups of Processes, Methodology, PMI, 

Project 
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1. INTRODUÇÃO  

Este trabalho de conclusão de curso apresenta como tema a aplicação de 

metodologia de projetos no gerenciamento de campanhas publicitárias.  

O estudo apresenta quais são os diferentes processos contidos na 

metodologia de gerenciamento projetos do Project Management Institute (PMI), em 

todos os seus grupos de processos: iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e controle e encerramento. Em outra vertente, o estudo apresenta os 

fluxos de trabalho existentes nas agências de comunicação, desde o início de uma 

campanha publicitária (solicitação do cliente) até o seu encerramento (quando a 

campanha deixa de ser veiculada e seus resultados são mensurados). Por fim, a 

pesquisa busca propor uma nova metodologia de trabalho para as companhias de 

comunicação, utilizando uma versão adaptada dos processos de gerenciamento de 

projetos que seja passível de aplicação no mercado. 

A importância acadêmica deste trabalho é justificada por expandir a 

aplicabilidade de metodologia de gerenciamento de projetos para um setor no qual 

faz parte do dia-a-dia o enfrentamento de dificuldades relacionadas a orçamento, 

prazo e escopo. 

É apresentada, no capítulo introdutório, uma descrição breve de cada um dos 

processos propostos pelo PMI, separados em seus respectivos grupos. Para 

possibilitar a verificação de uma correlação com as atividades de uma agência de 

comunicação, é descrito também o fluxo de trabalho existente na elaboração de uma 

campanha, repassando cada uma das etapas desde a solicitação do cliente. A partir 

daí, o estudo trata de correlacionar e propor uma nova metodologia de 

gerenciamento para aplicação no setor de publicidade. 

O levantamento dos dados foi realizado através de base bibliográfica 

envolvendo o tema e da própria experiência do autor, formado em Comunicação 

Social com ênfase em Publicidade e Propaganda e com experiência profissional na 

área de comunicação e de gerenciamento de projetos de marketing desde 2008. 

A expectativa é que, com este trabalho, seja possível aplicar uma metodologia 

de gestão de campanhas publicitárias de forma projetizada. Os acadêmicos e 
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profissionais com interesse no tema de gerenciamento de atividades no setor de 

publicidade terão em mãos informações esclarecedoras e passíveis de aplicação 

prática no trabalho para o momento de conduzir uma demanda de comunicação, em 

qualquer uma de suas etapas, tendo como referência uma metodologia reconhecida 

mundialmente e que já é aplicada em diversos outros setores. 
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2. METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 Neste capítulo, apresenta-se o referencial teórico relacionado à metodologia 

de gerenciamento de projetos adotada como base para este estudo. O texto abrange 

questões relacionadas à definição de projeto, apresenta o Project Management 

Institute (PMI) e o principal documento resultante de seu trabalho, o Project 

Management Book of Knowledge (PMBoK). Por fim, é apresentada a metodologia 

propriamente dita através da descrição de seus quarenta e sete processos, divididos 

em cinco grupos. 

 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 O termo gerenciamento de projetos é relativamente recente e o início de seu 

uso está relacionado ao auge do período da Guerra Fria (1945 a 1991), quando 

grandes iniciativas militares conduzidas pela União Soviética e pelos Estados Unidos 

demandaram organizações e ferramentas específicas para seu planejamento e 

controle, apontam Valle et al. (2010). 

 Os autores mencionam, porém, que análises históricas apontam o uso do 

gerenciamento de projetos há mais tempo, incluindo as pirâmides do Egito (mais de 

2000 a.C.), a Muralha da China (220 a.C. – século XV), o Parthenon da Grécia (447 

– 432 a.C.) e o Coliseu de Roma (68 – 79 d.C.). 

 Quando compreendido o conceito de projeto, é possível identificar uma série 

de avanços da humanidade que se caracterizaram pela realização de grandes 

projetos. 

 

2.1.1 Definição de projeto 

 Segundo o PMI (2014), um projeto é “todo empreendimento temporário, 

elaborado progressivamente, com o propósito de criar um produto ou serviço único”. 

A partir dessa definição, tem-se como conclusão que um projeto: 

 Diz respeito a um conjunto de ações com início e término definidos; 
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 É realizado através de atividades definidas e organizadas de forma 

sequencial; 

 Existe para entregar um produto ou serviço específico. 

Araújo (2013) complementa que a atividade de um projeto é sempre realizada 

por pessoas, apresenta restrições de recursos (de tempo, estrutura, tecnologia, 

orçamento, pessoas), demanda planejamento, execução e controle e é mensurada 

através da utilização de critérios específicos. É esclarecido que o surgimento do 

projeto tem relação com o atendimento a necessidades do negócio (por exemplo, 

redução de riscos ou melhoria da eficiência), requisições do cliente, obrigatoriedade 

legal (novas leis ou regulamentações) ou demanda do mercado e da sociedade. 

   

2.1.2 Vantagens de gerenciar projetos 

 Apesar de ser possível realizar atividades sem a existência de um profissional 

de projetos responsável, Valle et al. (2010) afirmam que a ausência desse indivíduo 

pode gerar problemas recorrentes. Eles explicam que, além de as entregas 

demandadas das organizações se tornarem mais complexas e críticas com o tempo, 

pode haver falta de alinhamento quanto ao objetivo que se deseja atingir sem 

alguém que direcione o esforço do time envolvido. 

 Adicionando à lista de vantagens, Araújo (2013) cita que pesquisas do próprio 

PMI indicam ganhos relacionados ao maior comprometimento com objetivos e 

resultados, disponibilidade de informação para a tomada de decisão, melhoria de 

qualidade nos resultados dos projetos, aumento da satisfação do cliente interno e 

externo, mitigação de riscos relacionados às atividades, maior integração entre as 

áreas, uso eficiente de recursos humanos, redução de prazos e custos, aumento de 

produtividade da equipe de trabalho e melhor retorno sobre o investimento. 

 

2.2 O PMI E O PMBOK 

 O PMI (2014) é a maior associação sem fins lucrativos para o profissional de 

projetos no mundo. A sigla significa Project Management Institute, ou Instituto de 
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Gerenciamento de Projetos em tradução livre. A organização está presente em mais 

de cem países e possui reconhecimento global devido principalmente aos seus 

programas de certificação, pesquisas acadêmicas e mercadológicas e oportunidades 

de desenvolvimento profissional. O principal resultado do trabalho da associação é o 

PMBoK.  

O Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (nome utilizado no 

Brasil para o PMBoK) é uma compilação de boas práticas para orientar as atividades 

do profissional de projetos. Araújo (2013) explica que a primeira edição do guia foi 

publicada em 1996 e, desde então, através da evolução contínua dos estudos de 

gerenciamento de projetos, o PMI lança atualizações regularmente. Em 2014, foi 

lançada a quinta edição, a qual apresenta cinco grupos que somam 47 processos 

que formam a estrutura de gerenciamento de projetos, tema do próximo capítulo. 

 

2.3 ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 O PMI (2014) apresenta em seu guia os cinco grupos de processos para o 

gerenciamento de projetos:  

 Iniciação, com dois processos;  

 Planejamento, com vinte e quatro;  

 Execução, com oito; 

 Monitoramento e controle, com onze;  

 Encerramento, com dois processos.  

Esses processos contidos em cada um dos grupos são divididos em dez áreas 

de conhecimento, sendo, dessa forma: 

 Seis processos para a área de conhecimento Integração; 

 Seis para Escopo; 

 Sete para Tempo; 

 Quatro para Custo; 

 Três para Qualidade; 

 Quatro para Recursos Humanos; 

 Três para Comunicação; 
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 Seis para Riscos; 

 Quatro para Aquisições; 

 Quatro para Partes Interessadas (bastante difundida no Brasil pelo termo 

em inglês, Stakeholders). 

A relação entre os grupos de processos e as dez áreas de conhecimento pode 

ser mais bem visualizada no Apêndice A deste estudo. 

 

2.3.1 Processos de iniciação do PMBoK 

 A iniciação marca a formalização da existência de um projeto, promove a 

documentação de seu escopo inicial e objetivo, nomeia o gerente de projetos 

responsável e autoriza o uso de recursos da organização, aponta Valle et al. (2010). 

O grupo de processos de iniciação é composto por dois processos. 

 

2.3.1.1 Iniciação: Desenvolver Termo de Abertura do Projeto (TAP) 

 O desenvolvimento do TAP é um processo da área de conhecimento de 

integração. 

 O TAP é um documento que consolida as informações necessárias para a 

iniciação do projeto, explica Costa (2014). Normalmente, estão contidos nele os 

objetivos, metas, restrições, premissas, justificativas, informações básicas 

relacionadas a escopo, prazos, custos, critérios de qualidade e riscos já mapeados, 

bem como lista de partes interessadas, designação de responsável pelo projeto e 

autorização para início. O TAP fornece, portanto, as condições mínimas para que o 

gerente de projetos designado possa conduzir as etapas subsequentes. 

 

2.3.1.2 Iniciação: Identificar Partes Interessadas 

 O processo de identificar as partes interessadas ou stakeholders (termo inglês 

comumente adotado também no Brasil) diz respeito à atividade de detecção de 
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indivíduos, grupos ou organizações que influenciam ou são impactados, direta ou 

indiretamente, pelas decisões, atividades ou resultados do projeto, segundo Fabra 

(2014). Por isso, o processo ocorre simultaneamente e de forma integrada com o 

desenvolvimento do TAP. 

A identificação inclui uma análise do grau de envolvimento, interesse e 

interdependência das partes interessadas, bem como a devida documentação das 

informações relevantes ao projeto.  

 

2.3.2 Processos de planejamento do PMBoK 

 Segundo Valle et al. (2010), o planejamento é o que define o que deve ser 

feito e como deve ser feito, respectivamente através da declaração de escopo e do 

plano de gerenciamento do projeto. Delimita ainda uma linha de base, a qual registra 

como o projeto deve ser executado conforme o plano original. Este é o maior grupo 

de processos da metodologia do PMI e o único que abrange atividades em todas as 

áreas de conhecimento, totalizando 24 processos. 

 

2.3.2.1 Planejamento: Desenvolver Plano de Gerenciamento do Projeto 

 Quando o TAP está finalizado e assinado pelos aprovadores necessários, tem 

início o processo de integração para desenvolvimento do plano de gerenciamento do 

projeto. O plano deverá apresentar, em sua entrega, etapas lógicas, coordenadas e 

factíveis para que os objetivos do projeto sejam atingidos, explica Costa (2014). 

 Dito isso, põe-se que esse é o processo que integra os planos de 

gerenciamento desenvolvidos para cada área de conhecimento da metodologia, 

devidamente explanadas nos itens seguintes. 

 

2.3.2.2 Planejamento: Planejar Gerenciamento do Escopo 

 Segundo o PMI (2013), escopo é a soma de todos os serviços, produtos e 

resultados que devem ser realizados na forma de projeto. Evoluindo na 
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conceituação, o escopo do projeto seria, então, todo o trabalho a ser realizado para 

a entrega desses serviços, produtos ou resultados, tendo como orientação as 

características e funções especificadas. 

 Planejar o Gerenciamento do Escopo é um dos novos processos incluídos na 

metodologia do PMI na 5ª edição do PMBoK, lançada em 2013. Vargas (2013) 

explica que o processo serve para garantir que sejam definidas as regras a serem 

utilizadas para os demais processos da área de conhecimento Escopo, algo 

importante a ser realizado especialmente em projetos de maior complexidade e que 

requerem maiores níveis de gestão. 

  

2.3.2.3 Planejamento: Coletar Requisitos 

 Sotille et al. (2010) explica que é no processo de coletar requisitos que todas 

as necessidades do projeto são devidamente detalhadas, documentadas e 

quantificadas, a partir das demandas identificadas junto às partes interessadas. 

Segundo os autores, “os requisitos precisam ser obtidos, analisados e registrados 

com detalhes suficientes para ser medidos, devendo ser investigáveis, não 

ambíguos (mensuráveis e passíveis de testes), completos, consistentes e aceitáveis 

para as principais partes interessadas”.  É, portanto, diferente do TAP, documento 

que apresenta requisitos do projeto ainda em alto nível e que deve ser usado como 

referência para a coleta detalhada dos requisitos. 

 Relevante esclarecer, ainda, que os requisitos podem ser do projeto 

(relacionados ao gerenciamento do projeto em si, aos negócios ou às entregas) ou 

do produto (relacionados às questões técnicas, de segurança ou de desempenho), 

sendo possível coletá-los a partir de diferentes técnicas, a serem definidas pelo 

próprio gerente do projeto, por exemplo: 

 Entrevistas com as partes interessadas, em reuniões envolvendo 

especialistas técnicos e a própria equipe do projeto; 

 Brainstormig (ou, em português, tempestade de ideias), cujo foco é a 

exposição de ideias ilimitadas, livres de crítica e de criatividade liberada; 
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 Técnica Delphi, na qual um facilitador envia a um grupo uma mesma lista 

de informações sobre o projeto e pede requisitos. Após receber as 

respostas, o facilitador consolida as informações em um documento único 

e reenvia ao grupo, pedindo mais requisitos e voltando a consolidar todas 

as respostas. As rodadas de solicitação e consolidação podem se repetir 

conforme necessidade; 

 Dinâmicas de grupo, utilizadas principalmente quando o grupo envolvido já 

possui conhecimento prévio sobre o tema do projeto, permitindo o foco na 

discussão de soluções. 

Os requisitos devem ser todos documentados. 

 

2.3.2.4 Planejamento: Definir Escopo 

 O processo para definir escopo diz respeito, principalmente, a um documento-

chave: a declaração de escopo do projeto. Trata-se, segundo Sotille et al. (2010), de 

um grupo de definições alinhadas entre as partes interessadas ou, colocado de outra 

forma, de uma formalização de acordo entre todos os envolvidos sobre o projeto de 

tal forma que seja possível suportar decisões diante de solicitações de alterações 

em definições-chave do produto. 

 Fundamentalmente, os autores indicam que devem compor o documento de 

declaração de escopo: especificações técnicas, prazos e datas-chave para entregas, 

normas internas e externas relacionadas ao projeto, principais oportunidades e 

ameaças, as responsabilidades de cada uma das partes interessadas, a forma como 

o projeto será comunicado ao longo de seu desenvolvimento, os critérios na seleção 

de fornecedores e as premissas e restrições do projeto.  

 

2.3.2.5 Planejamento: Criar EAP 

 EAP é a sigla para Estrutura Analítica do Projeto (em inglês, conhecida como 

Work Breakdown Structure, ou WBS). Sotille et al. (2010) explica que se trata de um 

instrumento que permite visualizar todas as entregas previstas de um projeto através 
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de um estrutura semelhante a um organograma. Significa dizer, portanto, que a EAP 

busca cumprir, entre outros objetivos, a proposta de expressar uma visão sistêmica 

de toda atividade a ser executada pela equipe de trabalho para que o produto do 

projeto seja entregue. 

 Sintetizando a explicação detalhada dos autores, pode-se inferir que a EAP é 

um organograma cujo primeiro nível hierárquico é sempre o nome do projeto; o 

segundo nível já depende da estratégia do gerente do projeto, podendo representar 

frentes de trabalho (por exemplo, vendas, marketing, tecnologia da informação) ou 

fases do projeto (fase 1, fase 2), sendo que é tido como boas práticas que o 

segundo nível contenha uma caixa de gerenciamento do projeto e outra de 

encerramento; a partir daí, os níveis seguintes da hierarquia tratarão de 

decomposições das entregas anteriores até um nível gerenciável em termos de 

prazo, custo, risco, qualidade e atribuição de atividades (por exemplo, a caixa de 

vendas poderia ser decomposta num terceiro nível com material de vendas, 

treinamento. 

 Xavier (2009) lista dez orientações para a construção de uma boa estrutura 

analítica, conhecida entre os profissionais de gerenciamento de projetos como os 

dez mandamentos de uma EAP: 

 Cobiçarás a EAP do próximo: ao invés de começar a EAP do zero, o 

gerente pode verificar se há modelos prontos ou que possam ser utilizados 

como referência; 

 Explicitarás todas as entregas, inclusive as necessárias ao gerenciamento 

do projeto: se não está expressa na EAP, então a atividade não faz parte 

do projeto. Caso seja identificada uma entrega não expressa, deve ser 

adotado o procedimento de alteração do escopo do projeto e atualização 

da EAP; 

 Não usarás os nomes em vão: as entregas descritas não devem gerar 

dúvidas semânticas e devem ser representadas por substantivos; 

 Guardarás a descrição dos pacotes de trabalho no dicionário da EAP: deve 

estar definida, numa tabela com a identificação de todos os pacotes de 

trabalho, a especificação clara do que se trata cada um e seus respectivos 

critérios de aceitação;  
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 Decomporás até o nível de detalhe (pacote de trabalho) que permita o 

planejamento e controle necessário para a entrega do subproduto: a falta 

de decomposição dificulta o gerenciamento do que deve ser realizado e 

controlado em termos de tempo, custos, pessoas, risco e qualidade das 

entregas; 

 Não decomporás em demasia, de forma que o custo/tempo de 

planejamento e controle não traga o benefício correspondente: o nível de 

detalhamento de uma EAP deve considerar a relação custo/benefício do 

controle de cada atividade, ou seja, o benefício que uma atividade traz ao 

projeto deve ser superior ao esforço para controlá-la; 

 Honrarás o pai: cada entrega da EAP deve fazer parte da composição da 

entrega da qual ela foi decomposta, ou seja, deve ter relação direta com a 

hierarquia da estrutura analítica; 

 Decomporás de forma que a soma das entregas dos elementos 

componentes (filho) corresponda à entrega do elemento pai (mandamento 

dos 100%): se unidas todas as entregas de um mesmo nível da EAP, 

deve-se visualizar a totalidade da entrega do pacote de trabalho 

imediatamente superior a elas; 

 Não decomporás em somente uma entrega: considerando o item anterior, 

se existe apenas uma entrega (filho), significa que ela já expressa 100% 

do pacote superior (pai), o que não faz sentido no conceito da EAP;  

 Não repetirás o mesmo elemento como componente de mais de uma 

entrega: uma mesma entrega não deve estar conectada a mais de um 

pacote de trabalho, sendo opção prática a utilização do mesmo nome de 

entrega para mais de um componente da estrutura analítica. A diferença 

entre os dois itens de mesmo nome deve ser descrita no dicionário da 

EAP. 

  

2.3.2.6 Planejamento: Planejar Gerenciamento do Tempo 

 Planejar o gerenciamento do tempo é um dos processos incluídos na 5ª 

edição do PMBoK. Segundo Xavier (2013), é nesse processo que ocorre a 
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identificação de ferramentas e métodos a serem utilizados para criar o cronograma e 

o racional por trás dos cálculos. Vargas (2013) associa este processo ao Planejar 

Gerenciamento do Escopo, já que também diz respeito ao estabelecimento de 

critérios que serão adotados para demais processos da respectiva área de 

conhecimento. 

 

2.3.2.7 Planejamento: Definir Atividades 

 Conforme explicam Barcaui et al. (2010), a definição de atividades é o 

processo com maior dependência de conhecimento do escopo completo do projeto. 

Isso porque a atividade pode ser considerada o menor componente de um projeto, 

derivado da decomposição do último nível da EAP, que é um dos principais insumos 

para se definir o que deve ser feito. 

 Como exemplo, pode-se dizer que um último nível de EAP poderia ser o 

“treinamento dos funcionários”, que seria decomposta em atividades como: (a) 

preparar material de treinamento, (b) agendar treinamentos, (c) organizar sala de 

aula, (d) realizar treinamento e (e) controlar lista de presença. É, portanto, no nível 

de atividade que será possível estabelecer os responsáveis pela execução de cada 

item, os custos e tempos envolvidos. Acima disso, nota-se que apenas com a 

execução de todos os itens será possível entregar o pacote da EAP “treinamento 

dos funcionários”. 

 

2.3.2.8 Planejamento: Sequenciar Atividades 

 Uma vez definidas as atividades, é preciso apresenta-las em uma ordem 

lógica, coerente e factível para execução. É esse sequenciamento que acontece 

neste processo, que tem como principal objetivo gerar um Diagrama de Redes. 

Barcaui et al. (2010) explica que o diagrama, normalmente obtido com o uso 

de softwares, permite visualizar as dependências lógicas entre as atividades. Se 

aplicado no exemplo do capítulo anterior, o diagrama indicaria que só é possível 
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executar a atividade “realizar treinamento” após a conclusão da atividade “organizar 

sala de treinamento”.  

 

2.3.2.9 Planejamento: Estimar Recursos das Atividades 

 Para cada atividade prevista no diagrama de redes de um projeto, deve haver 

a designação de um recurso para que seja possível a execução. É no processo de 

estimar recursos que se avalia qual será o recurso e em que momento ele estará 

disponível para a atividade, explicam Barcaui et al. (2010), que esclarecem quais 

são os três grandes grupos de recursos que devem ser considerados em um projeto: 

 Recursos humanos: são recursos de trabalho, os indivíduos responsáveis 

pela execução da atividade. São os principais responsáveis pelos impactos 

positivos e negativos relacionados ao prazo, custos, qualidade e outros 

fatores do projeto. O analista de compras e o analista de operações são 

exemplos de recursos humanos. 

 Equipamentos: também são considerados recursos de trabalho, uma vez 

que seu desempenho impacta diretamente na duração das atividades. Um 

exemplo de equipamento seria uma impressora. 

 Materiais: são aqueles consumidos pelas atividades, sendo que não 

influenciam diretamente no andamento das atividades, mas a execução 

das mesmas depende de sua disponibilidade. Exemplos de materiais 

incluem o papel e a tinta. 

Assim, como exemplo de estimativa de recursos necessários para uma 

atividade, pode-se ter que, para a atividade “imprimir material de treinamento” se 

tenha a estimativa de “500 folhas e 1 cartucho de tinta preta” como recursos 

materiais, “uma impressora” como equipamento e “um analista de operações” como 

recurso humano para comandar e acompanhar a impressão.  
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2.3.2.10 Planejamento: Estimar Durações das Atividades 

 A estimativa de duração das atividades é uma etapa do planejamento que, de 

acordo com Barcaui et al. (2010), buscar responder à pergunta “quanto tempo 

demora?”. A resposta pode considerar o esforço necessário para a atividade (por 

exemplo, dezesseis horas para execução), a duração do trabalho (seguindo o 

exemplo, são dois dias considerando jornadas de oito horas de trabalho) e o tempo 

decorrido (que pode ser quatro dias no mesmo exemplo, caso a atividade se inicie 

numa sexta-feira e termine apenas na segunda-feira, por não haver expediente no 

sábado e domingo). 

 Para realizar essa estimativa, é possível aplicar diferentes técnicas. O 

importante é considerar, entre outros critérios, as ameaças e oportunidades do 

projeto, a produtividade dos recursos envolvidos e o conhecimento prévio que a 

empresa possui sobre aquela atividade. 

 

2.3.2.11 Planejamento: Desenvolver Cronograma 

 O cronograma ou programação do projeto é o principal produto do último 

processo de tempo na etapa de planejamento. Trata-se da junção das etapas 

anteriores: definição e sequenciamento de atividades, estimativas de duração para 

sua realização e recursos necessários. 

Barcaui et al. (2010) explica que o principal resultado do processo é a 

determinação das datas de início e término de cada atividade como linha de base 

para o projeto. Essa determinação deve considerar, por parte do gerente de 

projetos, a ponderação de uma série de fatores, inclusive a revisão dos recursos 

necessários e o momento em que cada um estará disponível em tempos de 

execução. Deve considerar, por exemplo, o período de férias de um recurso ou o 

tempo em que ele deve se dedicar a outras tarefas fora do escopo do projeto. Além 

disso, tendo como base o diagrama de redes que aponta o sequenciamento de 

atividades, o cronograma também dá visão de como o atraso no início ou término de 

uma atividade pode impactar suas sucessoras e o plano do projeto como um todo. 
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2.3.2.12 Planejamento: Planejar Gerenciamento de Custo 

 Assim como os processos para Planejar Gerenciamento de Escopo e Planejar 

o Gerenciamento de Tempo, Vargas (2013) aponta este como o processo que define 

as regras que serão aplicadas para os demais tópicos da área de conhecimento 

Custo, ou seja, quais critérios e parâmetros devem ser utilizados para estimar e 

determinar os valores.  

Pontes (2013) exemplifica alguns itens podem ser estabelecidos no plano de 

gerenciamento de custos: nível de precisão dos valores (qual a regra de 

arredondamento a ser utilizada), unidades de medida (equipe-hora, equipe-dia, entre 

outras), limites de controle (para controle de variação permitida), formatos dos 

relatórios e descrição dos demais processos da área de conhecimento. 

 

2.3.2.13 Planejamento: Estimar Custos 

 O processo de estimativa de custos trata da previsão dos custos com recursos 

de mão-de-obra, equipamentos e materiais para a execução de cada atividade que 

compõe um pacote de entrega para o projeto, explicam Barbosa et al. (2011), que 

enfatizam o fato de se tratar de valor estimado e, portanto, calculado em cima do 

que se conhece em determinado momento, com os riscos e incertezas envolvidos. 

 A estimativa de custos tem complexidade diretamente relacionada à do 

projeto, e normalmente se faz uso de ferramentas de apoio para sua execução. De 

forma simplista, pode-se colocar que o responsável deve sempre se basear na 

Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e no cronograma desenvolvido para iniciar a 

estimativa de custos, já que esses dois documentos fornecem os dados mais 

relevantes sobre o que, quando e por quem cada atividade ou pacote de trabalho 

deve ser executado. 

Pontes (2013) explica que a estimativa inicial é importante para uso inclusive 

no estudo de viabilidade do projeto ou em definições estratégicas sobre o que será 

desenvolvido internamente ou terceirizado. Aponta como ressalva, porém, que 

usualmente as estimativas apresentam menor precisão nos estágios iniciais e devem 
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ser refinadas ao longo do projeto, de tal forma que as porcentagens de erro para 

mais ou para menos se encontrem em um nível tolerável. 

 

2.3.2.14 Planejamento: Determinar Orçamento 

 A determinação do orçamento é um processo com relação bastante estreita 

com o de estimativa de custos, conforme colocam os autores Barbosa et al. (2011). 

Assim como no item anterior, neste a EAP e o cronograma também são 

considerados ferramentas críticas, uma vez que o orçamento está muito relacionado 

ao agrupamento dos custos estimados em pacotes de entregas e no projeto como 

um todo, bem como o seu apontamento na linha do tempo do projeto, com previsões 

de fluxo de caixa. 

 Barbosa et al. (2011), inclui no escopo deste processo a necessidade de 

determinar as reservas gerenciais e de contingência, ou seja, os valores não 

estimados para uma atividade do projeto, mas sim para o custo que será agregado 

caso ocorra algum imprevisto. 

 

2.3.2.15 Planejamento: Planejar Gerenciamento da Qualidade 

 O processo de planejamento do gerenciamento da qualidade diz respeito à 

definição de metas e meios de verificação do andamento das ações para atingi-las, 

tendo como base os requisitos e padrões de qualidade do projeto e seu produto, 

explica Marshall Junior et al. (2010). 

 Por qualidade do projeto, os autores esclarecem que deve ser verificada a 

forma como estão sendo conduzidos os processos e as atividades a serem 

realizadas, tendo a eficiência e a eficácia como bases fundamentais para a 

checagem de conformidade com o que consta nos requisitos do projeto. Por outro 

lado, a qualidade também deve abranger o produto e, portanto, a verificação de suas 

propriedades e funções em relação ao demandado pelo cliente. 
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 Além do plano de gerenciamento da qualidade em si, outro resultado desse 

processo é a lista de verificação, a qual detalha as formas que devem ser utilizadas 

para validação de entrega de cada requisito do projeto. 

 

2.3.2.16 Planejamento: Planejar Gerenciamento dos Recursos Humanos 

 Raj (2010) coloca que o processo de planejar o gerenciamento dos recursos 

humanos inclui o pensamento a cerca da estrutura organizacional do projeto e os 

requisitos de pessoas para fazê-lo acontecer, bem como o planejamento para a 

condução dos demais processos da área de conhecimento: recrutamento, 

remuneração, gerenciamento por desempenho e treinamento e desenvolvimento. Na 

mesma linha, Almeida (2013) esclarece que o plano de RH “é o processo que 

identifica e determina papéis, responsabilidades, habilidades, relações hierárquicas 

do projeto” e, por fim, cria o plano. 

  

2.3.2.17 Planejamento: Planejar Gerenciamento da Comunicação 

 Tendo como base a necessidade de informação das partes interessadas do 

projeto, Bahia (2013) esclarece que o plano de gerenciamento da comunicação deve 

prever a abordagem adequada para que a comunicação seja eficaz. Deve 

considerar, portanto, as tecnologias disponíveis para se comunicar ao longo do 

projeto, os modelos que devem ser utilizados para documentação de informações e 

os meios pelos quais esses documentos são disponibilizados a cada público, o 

formato e periodicidade das reuniões e outros parâmetros, variáveis conforme o 

escopo do projeto em questão.  

Chaves et al. (2010) lista os propósitos que devem ser perseguidos pelo plano 

de gerenciamento da comunicação: assegurar que informações relevantes cheguem 

aos interessados corretos, no prazo correto; apontar e identificar problemas através 

de reportes programados; gerar engajamento de todos com o projeto; facilitar o 

controle de mudanças e a tomada de decisão; prover ferramentas de feedback e 

gestão de conflitos; e aprimorar o trabalho em equipe e a colaboração. 
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2.3.2.18 Planejamento: Planejar Gerenciamento de Riscos 

 Segundo definição apresentada por Costa (2013), risco se refere a toda 

condição ou evento incerto que, em caso de concretização, reflete em impacto 

positivo ou negativo para o projeto. O impacto favorável faz do risco uma 

oportunidade; por outro lado, o desfavorável faz do risco uma ameaça. 

 Ainda nas etapas iniciais de um projeto, é possível que os processos de 

planejamento, análise, identificação e resposta aos riscos identificados levem a 

organização a estrategicamente cancelar o projeto ao concluir que as ameaças 

representam um impacto grande demais em relação ao objetivo buscado. Colocado 

isso, tem-se no processo de planejar gerenciamento de riscos o momento no qual o 

gerente, a equipe e algumas partes interessadas do projeto analisam como devem 

lidar com os riscos ao longo das atividades, explica Joia et al. (2013). 

 O autor ilustra algumas perguntas a serem respondidas pelo plano, como: 

qual a importância da gestão de riscos para o projeto? Há resistência de alguma 

parte interessada nesse gerenciamento? Quem são as pessoas envolvidas e quais 

as suas responsabilidades sobre os riscos? Quais sistemas, ferramentas, 

formulários e relatórios devem ser usados? Quais as métricas e indicadores de 

acompanhamento dos riscos? 

 As respostas a esses itens devem ser documentados, formando o plano de 

gerenciamento de riscos, que deve ser acoplado ao plano de gerenciamento do 

projeto. 

 

 

2.3.2.19 Planejamento: Identificar Riscos 

 Joia et al. (2013) resume o objetivo do processo de identificação de riscos 

como gerar uma lista ou registro de todas as incertezas conhecidas que possam 

gerar impactos positivos ou negativos ao projeto. As fontes para mapear esses 

cenários estão contidas em todas as demais áreas de conhecimento, por exemplo, 
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itens de escopo, atividades do cronograma, partes interessadas, documentos, 

contratos e estimativas de tempo, custo e alocação de recursos. 

 Os riscos podem ser identificados de várias formas, a considerar as 

entrevistas com partes interessadas, análise de causa-raiz, verificação de lições 

aprendidas de outros projetos (experiência adquirida pela companhia) ou até mesmo 

consultorias especializadas. 

 

2.3.2.20 Planejamento: Realizar Análise Qualitativa dos Riscos 

 Uma vez que se tem uma lista de riscos identificados, Joia et al. (2013) dá 

seguimento para os processos de análise de riscos, momento no qual cada um deles 

é avaliado com base na probabilidade e impacto. 

A probabilidade trata da chance de acontecer e é normalmente associada a 

uma porcentagem, sendo que um risco nunca deve ser avaliado como 100%, pois a 

certeza de ocorrência configura um fato e não um risco, nem 0%, pois seria a 

certeza de não ocorrência. O parâmetro da probabilidade está relacionado à 

definição de que risco é trata de eventos incertos. 

O impacto aponta para a severidade dos efeitos no projeto caso o risco se 

torne um fato (probabilidade 100%), podendo ser registrado com legendas que 

indiquem grau de variação ou em valores financeiros: qual reserva de contingência 

deve ser prevista para lidar com determinado risco, na eventualidade de ele ocorrer. 

Na análise qualitativa, Costa (2013) contextualiza que é preciso 

estabelecer parâmetros para a qualificação da probabilidade (por exemplo, de 

1 a 20% equivale a muito baixa probabilidade, de 21 a 40% equivale a baixa, 

41 a 60% a média, 61 a 80% a alta e 81 a 90% a muito alta probabilidade) e 

também para a qualificação do impacto (até que valor percentual do 

orçamento, considerando o custo para o risco concretizado, deve ser 

considerado muito baixo, baixo, médio, alto ou muito alto). A partir dessas 

classificações, é possível desenhar um cenário para estabelecer quais riscos 

devem ser priorizados no gerenciamento do projeto. Em períodos regulares, 
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os valores devem ser revisados para identificar quais riscos se agravaram ou 

não. 

 

2.3.2.21 Planejamento: Realizar Análise Quantitativa dos Riscos 

 A análise quantitativa é o processo que sucede a análise qualitativa, conforme 

aponta Costa (2013). O autor sugere que a quantificação deve considerar o grau de 

exposição do risco, que pode ser obtido multiplicando a porcentagem de 

probabilidade pelo custo do impacto. Além disso, o processo também prevê outras 

diretrizes, como o estabelecimento de métodos de mensuração, com seus 

respectivos parâmetros de priorização, responsáveis e frequência para atualização e 

modelo de registro. 

 

2.3.2.22 Planejamento: Planejar Respostas aos Riscos 

 Com os riscos devidamente identificados e analisados, Costa (2013) trata do 

último processo da área de conhecimento no grupo de processos de planejamento: 

planejar respostas aos riscos. 

 Para cada item mapeado, o autor explica que devem ser avaliadas: 

 As ações de contenção para as ameaças, que podem direcionar para que 

o risco seja aceito, evitado, mitigado ou transferido; 

 As ações de alavancagem para as oportunidades, que podem ser 

simplesmente aceitar, provocar, melhorar ou compartilhar; 

 As contingências, ou seja, ações para ameaças que se concretizem; 

 Os aproveitamentos, ou seja, ações para melhor aproveitar as 

oportunidades que se concretizam. 

Para cada resposta planejada, devem constar os recursos necessários para 

implantar a ação de alavancagem ou contenção, a nova exposição ao risco após 

as respostas, as possíveis ações de aproveitamento ou contingência e os 

recursos necessários para elas, o momento no qual cada risco deve ser 

acompanhado, os responsáveis, os gatilhos e outros itens relevantes. 
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2.3.2.23 Planejamento: Planejar Gerenciamento das Aquisições 

 É comum que projetos dependam de aquisições para execução de atividades, 

ou seja, pode ser preciso contratar desenvolvedores (recursos humanos) para um 

sistema, adquirir a licença para uso de um software (ferramenta) ou comprar certo 

volume de tinta para um projeto de reforma (material).  

No gerenciamento do projeto, planejar as aquisições significa definir o que, 

quanto, como e quando se deve adquirir cada recurso, explicam Xavier et al. (2013). 

Os autores adicionam ainda que esse processo tem início com a decisão do que 

deve ser realizado internamente ou externamente (algo conhecido no mercado pelo 

termo em inglês make-or-buy decision – em tradução livre é a decisão sobre fazer-

ou-comprar). Exemplificando, o time de um projeto de evento corporativo pode optar 

por realizar o evento no próprio escritório (make) ou alugar um espaço externo (buy). 

Para todo procedimento de aquisição, o planejamento deve prever os modelos de 

formulário de cotação, a formatação de concorrências entre fornecedores e os 

requisitos mínimos e desejados para o produto ou serviço que será adquirido. 

 

2.3.2.24 Planejamento: Planejar Gerenciamento de Partes Interessadas 

 Depois que as partes interessadas são identificadas, ainda na etapa de 

iniciação, é preciso definir um plano para seu engajamento ao longo do projeto. 

Fabra (2014) destaca a importância da análise das necessidades de cada indivíduo 

ou grupo, seus interesses com o projeto e sua capacidade de influenciar o 

andamento das atividades e, dessa forma, impactar no sucesso ou fracasso do 

projeto. 

 Para exemplificar, o autor cita a técnica que documenta o nível de 

engajamento atual de cada parte interessada, que pode desconhecer o projeto e 

seus impactos, ter ciência e ser resistente às mudanças propostas pelo projeto, ter 

ciência e permanecer neutro, ter ciência e apoiar as mudanças ou ter ciência e se 

engajar ativamente na garantia de sucesso do projeto. Com base nisso, é possível 
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ter uma visão mais clara de que tipo de participação se espera de cada público, ou 

seja, é desejável que todo o time do projeto apoie ativamente, e pode ser aceitável 

que um órgão regulador do setor permaneça neutro, sendo tais parâmetros variáveis 

em cada projeto. 

 

2.3.3 Processos de execução do PMBoK 

 Tal qual o nome indica, Valle et al. (2010) explica que a execução diz respeito 

à produção das entregas ou realização de atividades que visam atender os 

requisitos do projeto, por meio da coordenação do uso dos recursos humanos ou 

materiais planejados para o projeto. 

 

2.3.3.1 Execução: Dirigir e Orientar o Trabalho do Projeto 

 O processo dirigir e orientar o trabalho do projeto, da área de conhecimento 

Integração, é o processo de realização de todo o trabalho definido anteriormente no 

plano de gerenciamento de projeto, o qual é composto pelos planos de 

gerenciamento de cada área de conhecimento. Costa (2014) aponta, entre as 

atividades do gerente de projetos nesse processo, a coordenação e orientação das 

ações da equipe, a coleta de dados reais de execução (a fim de comparar com o 

planejado), a verificação de melhorias e a solicitação de mudanças no plano de 

gerenciamento do projeto. 

 

2.3.3.2 Execução: Realizar Garantia da Qualidade 

 Os autores Marshall Junior et al. (2010) explicam que a garantia da qualidade 

está associada ao uso de ferramentas e técnicas para verificar se os requisitos de 

qualidade inseridos no plano do projeto estão sendo realizados de forma adequada. 

O mesmo vale para a auditoria das medições feitas no processo de controle de 

qualidade. Desse trabalho, são resultados trabalhos de análise crítica, ações 
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preventivas, ações corretivas, solicitações de mudança no projeto e a validação de 

alterações e de produtos. 

 

2.3.3.3 Execução: Adquirir Equipe do Projeto 

 Adquirir equipe do projeto ou contratar e mobilizar a equipe do projeto é o 

processo responsável por confirmar a disponibilidade dos recursos humanos e da 

equipe necessária para a execução das tarefas do projeto, define Almeida (2013). 

Para isso, inclui a designação de indivíduos, a negociação para a aquisição desses 

recursos, gerando como resultado a alocação da equipe de projeto e o calendário de 

recursos (ou seja, em que momento e por qual período cada profissional estará à 

disposição do gerente de projeto para execução das atividades a ele designadas). 

 

2.3.3.4 Execução: Desenvolver Equipe do Projeto 

 Melhorar as competências, a interação do time de projeto e o ambiente com 

foco num melhor desempenho são tópicos abrangidos pelo processo de Recursos 

Humanos para desenvolver equipe do projeto, explica Almeida (2013). 

 O desenvolvimento da equipe se dá por várias técnicas, como treinamentos, 

estabelecimento de regras básicas de convivência, entrega de reconhecimento e 

premiações por mérito e uso de ferramentas de avaliação pessoal.  

 

2.3.3.5 Execução: Gerenciar Equipe do Projeto 

 Almeida (2013) coloca que o acompanhamento do desempenho de cada 

indivíduo, o fornecimento de feedback sobre esse desempenho, a solução de 

problemas e a coordenação de mudanças visando aumentar a performance são 

itens que definem o que se espera do gerente de projeto no processo de gerenciar a 

equipe. 
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2.3.3.6 Execução: Gerenciar Comunicação 

 Segundo Bahia (2013), gerenciar a comunicação significa criar, coletar, 

distribuir, armazenar e disponibilizar as informações do projeto para os públicos 

adequados, conforme estabelecido pelo plano de gerenciamento das comunicações. 

Trata-se, portanto, do uso dos modelos e tecnologias de comunicação para preparo 

e envio de mensagens, bem como do gerenciamento das informações.  

 

2.3.3.7 Execução: Conduzir Aquisições 

 Com base no planejamento realizado para aquisições, é no processo de 

condução que as contratações em si acontecem. Xavier et al. (2013) destacam a 

seleção de fornecedores (em uma empresa privada, pode se dar por uma lista de 

fornecedores cadastrados, enquanto nas públicas o processo comum é a licitação) e 

os modelos contratuais (no mundo privado, completamente aberto a negociações de 

cláusulas, enquanto no setor público as regras são mais restritivas e já definidas 

durante a licitação).  

 

2.3.3.8 Execução: Gerenciar Partes Interessadas 

 Fabra (2014) resume este como o “processo de gerenciar as expectativas e 

de promover o engajamento dos stakeholders em favor dos objetivos do projeto”, 

apontando como benefício mais relevante o aumento do apoio das partes 

interessadas ao projeto e, assim, melhores chances de o projeto alcançar as metas. 

Para tal, o processo engloba atividades de gestão de expectativas, endereçamento 

de preocupações das pessoas sobre o projeto, antecipação de problemas que 

possam ser levantados por alguma das partes e o esclarecimento e resolução de 

problemas. 
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2.3.4 Processos de monitoramento e controle do PMBoK 

 O monitoramento e controle confere os resultados obtidos ao longo da 

execução do projeto com a linha de base, viabilizando a identificação de desvios no 

momento certo e também a realização de ações corretivas, aponta Valle et al. 

(2010). O grupo de processos de monitoramento e controle é composto por 11 

processos. 

 

2.3.4.1 Monitoramento e controle: Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto 

 Na área de conhecimento Integração, enquanto dirigir e orientar o trabalho do 

projeto (do grupo de processos de execução) se ocupa da coleta de dados reais, é 

no processo de monitorar e controlar o trabalho que acontece a comparação desses 

dados reais com o que havia sido planejado, explica Costa (2014). É com base nisso 

que se acompanha, interpreta, revisa e avalia o desempenho do projeto e o 

progresso para se alcançar os objetivos propostos. 

 

2.3.4.2 Monitoramento e controle: Realizar Controle Integrado de Mudanças 

Sobre o controle integrado de mudanças, Costa (2014) coloca que ele 

engloba as atividades decorrentes da solicitação de mudanças, revisando a 

solicitação em si, garantindo o fluxo para que uma solicitação seja aceita ou 

rejeitada, gerenciamento das entregas das mudanças solicitadas e promovendo a 

revisão de documentos do projeto e do plano de gerenciamento nas áreas 

impactadas pela mudança. 

 

2.3.4.3 Monitoramento e controle: Validar Escopo 

 A validação do escopo é o processo que visa supervisionar e garantir que 

todas as entregas e produtos do projeto ocorram conforme especificado pelo projeto, 

explicam Sotille et al. (2010). 
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 As entregas podem ser validadas e aceitas com base nos pacotes 

identificados na EAP ou na linha de base do cronograma (que apresenta as datas de 

início e término de cada atividade). O importante é documentar todas as aceitações, 

uma vez que a validação do escopo está intimamente ligada com o que é reportado 

ao cliente e patrocinador do projeto, impactando, portanto, na satisfação com o 

trabalho realizado. 

 

2.3.4.4 Monitoramento e controle: Controlar Escopo 

 O controle do escopo é um processo bastante político e que requer boas 

habilidades do gerente de projetos, uma vez que envolve o trabalho de 

documentação de mudanças solicitadas no projeto e a negociação para que sejam 

executadas apenas aquelas que colaborem de alguma forma com os objetivos 

acordados, explicam Sotille et al. (2010) ao colocar que este processo complementa 

o de controle integrado de mudanças, da área de conhecimento Integração. 

 

2.3.4.5 Monitoramento e controle: Controlar Cronograma 

 O controle do cronograma, conforme expõem Barcaui et al. (2010), é um 

processo que deve ser realizado ao longo de todo o projeto, sendo o responsável 

por monitorar se o cronograma planejado nas fases iniciais do projeto (formando a 

linha de base) está se convertendo de forma real ou se há muitas discrepâncias. Por 

exemplo, se existe uma atividade de logística de material que deveria ocorrer em 

três dias, mas demorou cinco, isso impacta o projeto e faz parte do controle verificar 

como ficam alocadas as demais atividades. Não se trata apenas de postergar tudo. 

O controle de cronograma pode refletir em impacto pela indisponibilidade de 

recursos na nova data das atividades, ou se houver outras etapas envolvendo 

logística, pode ser interessante ao gerente de projeto já converter a duração dessas 

atividades, aumentando o prazo tal qual ocorreu com o primeiro transporte de 

materiais.  
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2.3.4.6 Monitoramento e controle: Controlar Custos 

 Assim como nos demais processos de monitoramento e controle, o processo 

de controlar custos também se preocupa em comparar os custos realizados em 

relação ao previsto em tempos de planejamento, explica Pontos (2013), que inclui 

ainda no conjunto de ações de controle fatores como: 

Controle de fatores que gerem mudanças no orçado e garantir que houve acordo 

entre as partes necessárias sempre que houver mudanças; 

Garantia de que custos acima do esperado não ultrapassem o que foi autorizado 

para cada período de tempo; 

Prevenção para que mudanças não aprovadas ou incorretas sejam incluídas nos 

custos relatados ou nos relatórios de utilização de recursos. 

 

2.3.4.7 Monitoramento e controle: Controlar Qualidade 

 Considerando, conforme mencionam Marshall Junior et al. (2010), que 

parâmetros de qualidade devem ser planejados para todas as entregas do projeto, 

pode-se concluir que o controle trata do registro de execução de todas as atividades 

com vista para os parâmetros de qualidade, a fim de avaliar o desempenho e 

recomendar as mudanças necessárias. 

 

2.3.4.8 Monitoramento e controle: Controlar Comunicação 

 O controle da comunicação está relacionado à garantia de que todas as 

necessidades de informações, durante todo o ciclo de vida do projeto, sejam 

devidamente atendidas, no tempo e no formato correto, para todas as partes 

interessadas, conforme coloca Bahia (2013).  
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2.3.4.9 Monitoramento e controle: Controlar Riscos 

 Costa (2013) explica que o processo de controle de riscos trata a verificação 

de quais, entre os identificados, tornaram-se reais (logo, probabilidade alcançou 

100%) e quais foram eliminados (portanto, probabilidade caiu a 0%) no decorrer do 

projeto. Deve ser considerado neste trabalho o levantamento de impactos reais em 

qualquer um dos casos, a fim de compará-los ao valor do impacto esperado em 

tempos de planejamento. O controle deve garantir a aplicação das ações planejadas 

para prevenção e contenção das ameaças, ou para a promoção das oportunidades, 

além de também prever a aplicação de novas ações devido à reavaliação de riscos. 

Joia et al. (2013)  complementa as ações do processo com a garantia de que os 

responsáveis pelos riscos estão atualizados e disponíveis para verificar a evolução 

dos mesmos, bem como a ativação dos gatilhos que indicam a ocorrência (em 

analogia, garantir que o alarme de incêndios está funcionando e apitará caso detecte 

fumaça no local). 

 

2.3.4.10 Monitoramento e controle: Controlar Aquisições 

 Assegurar que termos e condições contratuais estabelecidas durante a 

contratação sejam devidamente cumpridos quando da entrega da prestação de 

serviços ou dos produtos adquiridos é o principal objetivo do processo de controle 

das aquisições, conforme descrevem Xavier et al. (2013). 

 Os autores ressaltam a questão do equilíbrio econômico-financeiro, a qual 

pode ser prejudicada quando há alterações no inicialmente contratado. Assim, o 

controle estende-se também aos cenários no qual há reivindicações por alguma das 

partes, monitorando os impactos para ambas as partes: contratante e contratado. 

 

2.3.4.11 Monitoramento e controle: Controlar Partes Interessadas 

 Fabra (2014) explica que o controle de partes interessadas tem como principal 

objetivo manter o engajamento de todos os indivíduos envolvidos no projeto de 

forma direta ou indireta, através do ajuste de estratégias definidas no plano de 
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gerenciamento de partes interessadas, durante o planejamento. Com isso, espera-se 

manter a eficiência e eficácia das atividades, especialmente em ambientes de 

mudança.  

 

2.3.5 Processos de encerramento do PMBoK 

 Finalmente, Valle et al. (2010) explica o encerramento como o responsável por 

oficializar o término de um projeto, tratando o aceite pelo cliente, a entrega dos 

objetivos e a desmobilização da equipe. O grupo de processos de encerramento é 

composto por dois processos. 

 

2.3.4.1 Encerramento: Encerrar Projeto ou Fase 

 Encerrar o projeto ou fase significa investir esforços para que todas as 

atividades previstas na EAP ou no cronograma do projeto sejam devidamente 

encerradas, esclarece Costa (2014). 

 Isso se dá pela verificação de atingimento dos objetivos do projeto, 

observação dos critérios de aceite da entrega final e arquivamento de toda a 

documentação pertinente ao realizado, inclusive as lições aprendidas (que podem 

ser consultadas por outros projetos semelhantes que venham a ser executados pela 

mesma equipe ou empresa). Por fim, é neste processo que ocorre o encerramento 

formal do projeto. 

 

2.3.4.2 Encerramento: Encerrar Aquisições 

 O encerramento das aquisições é o último processo do PMBoK apresentado 

neste estudo.  

Xavier et al. (2013) resumem o último processo da metodologia como aquele 

que toma as providências administrativas e legais necessárias para conclusão das 

atividades por parte dos fornecedores e formalização da aceitação dos produtos e 

serviços adquiridos por parte dos clientes. 
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3. ELABORAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA 

 Uma vez explicados os processos de gerenciamento de projetos do PMI, são 

apresentados neste capítulo os principais conceitos relacionados à campanha 

publicitária, ramo de atividade para o qual se pretende propor uma metodologia 

adaptada de gerenciamento. 

 Uma campanha publicitária diz respeito ao conjunto de anúncios (ou peças) 

que seguem um único planejamento e tema, para um único cliente (anunciante). 

Essas peças podem ser veiculadas em diferentes meios de comunicação, incluindo 

os chamados meios massificados (como televisão, rádio e revistas), os segmentados 

(como e-mail marketing, correspondência ou mala direta) e também os digitais 

(redes sociais, banners, entre outros). É possível, ainda, que a campanha englobe 

ações como a distribuição de brindes, eventos e outras experiências direcionadas a 

um determinado público-alvo. Independente do meio, a identidade visual e editorial 

da campanha deve ser sempre respeitada. 

 

3.1.1 Escopo de uma campanha publicitária 

 O escopo de uma campanha publicitária é registrado através do briefing. 

Trata-se de um documento que apresenta informações baseadas na técnica 5W2H: 

 O que será feito (what): espera-se a resposta para qual é a demanda, se é 

um lançamento de produto, se envolve eventos ou alguma mídia 

específica, se há etapas a serem cumpridas; 

 Por que será feito (why): a razão pela qual a iniciativa existe, os objetivos e 

interesses da área solicitante, as metas estratégicas ou de crescimento 

que se pretende atingir; 

 Onde será feito (where): onde a campanha deve acontecer, se é presencial 

ou virtual, qual é a estrutura adequada para a realização, se o local já foi 

visitado e quais condições se espera do ambiente; 

 Quando será feito (when): se existe data pré-definida, se há justificativa 

para a data ou se ela possui um significado especial, se há expectativa ou 

um cronograma pré-estabelecido para a iniciativa; 
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 Para ou por quem será feito (who): quem é o público a ser atingido com a 

comunicação e como ele foi escolhido, qual é o perfil desse público; 

 Como será feito (how): como a ação deve ocorrer, o que deve ser feito no 

dia, se existe outra empresa que deve ser vir de benchmarking sobre 

melhores práticas ou o que deve ser evitado; 

 Quanto custará fazer (how much): quais os recursos estimados, se a verba 

e a origem dos recursos já foram planejadas. 

 

3.1.2 Partes interessadas de uma campanha publicitária 

 Em geral, pode-se dizer que toda campanha apresenta um mesmo grupo de 

partes interessadas, listadas a seguir: 

 O cliente, que é o anunciante e também o patrocinador da campanha 

publicitária, com total poder para aprovar ou recusar um anúncio e 

determinar o que deve ser alterado, adicionado ou excluído do escopo; 

 O time da agência, que é formado por um grupo de profissionais nas 

diferentes áreas que compõem uma agência. Essas áreas são melhor 

explicadas nos capítulos a seguir; 

 As produtoras, que são os fornecedores responsáveis pela produção dos 

anúncios (uma gráfica para anúncios impressos, uma produtora de vídeos 

para anúncios em TV ou meios digitais, uma produtora de eventos caso 

estes façam parte da campanha, entre outros); 

 Os veículos, que dizem respeito aos detentores das mídias nas quais os 

anúncios serão veiculados, por exemplo, determinado canal de televisão 

ou determinado portal online de notícias; 

 Os órgãos reguladores, organizações responsáveis por regular o setor de 

publicidade e propaganda, como o CONAR e o PROCON, que garantem 

respectivamente a concorrência leal entre competidores e o direito e 

respeito ao Código de Defesa do Consumidor; 

 O público-alvo, que é aquele tido como foco para o qual a mensagem é 

direcionada durante a veiculação da campanha. 
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3.2 ESTRUTURA DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 

 A estrutura de uma agência de comunicação busca suportar as três principais 

etapas de seu trabalho: atendimento, criação e mídia. Os tópicos a seguir 

apresentam as principais funções de uma organização do setor. 

Por não ser foco deste estudo, não são abordadas as estruturas 

administrativas, como Finanças, Recursos Humanos e Jurídico. 

 

3.2.1 Atendimento em agência de comunicação 

 A área é composta pelos profissionais que formam a ponte entre o cliente e a 

agência, atuando, portanto, como o cliente dentro da agência e como a agência 

dentro do cliente. 

O profissional de atendimento precisa entender o momento vivido pela 

empresa anunciante e quais as suas necessidades e desejos. Por outro lado, 

precisa estar sempre atualizado sobre o andamento dos trabalhos na agência para 

poder reportar ao cliente quando requisitado. Seu principal instrumento de trabalho é 

o briefing – documento cuja responsabilidade pelo preenchimento está centralizada 

principalmente neste profissional. 

 

3.2.2 Planejamento em agência de comunicação 

 A área de planejamento é responsável por atuar no planejamento da 

campanha publicitária, preocupando-se ainda com o posicionamento de marca e 

com a alocação dos investimentos. 

Os profissionais da área atuam com base no briefing disponibilizado pelo 

Atendimento para determinar, com base nos objetivos descritos, o que deverá ser 

feito para cumprir o que se deseja. 
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3.2.3 Criação em agência de comunicação 

 Ao departamento de Criação, cabe a responsabilidade por criar os anúncios e 

campanhas conforme determinado pelo Planejamento. Compõem esta área: 

 O Diretor de Arte: profissional responsável pelas criações visuais, pela 

transformação das definições do briefing em um conceito criativo 

apresentado através de fotos, ilustrações e traços; 

 O Redator: responsável pelos textos, títulos e chamadas dos anúncios, 

este profissional trabalha em dupla com o Diretor de Arte (formando a 

Dupla de Criação); 

 O Webdesigner, que atua com foco nos meios digitais, seja para a 

elaboração de páginas na Internet ou para a adaptação das criações do 

Diretor de Arte para o mundo virtual com banners; 

 O Revisor, que atua para garantir a qualidade da entrega final, buscando 

erros de criação, texto e coerência nos anúncios de uma mesma 

campanha. 

 

3.2.4 Mídia em agência de comunicação 

 Mídia é o setor responsável por gerenciar o orçamento do cliente, estudando 

como e onde investir as verbas. Dessa forma, a área é responsável por negociar 

com os veículos de comunicação (por exemplo, rádio, canais abertos e fechados de 

televisão, outdoor, revistas, uso de mídias digitais, entre outros). Os profissionais de 

mídia negociam também o fornecimento de materiais pelas produtoras gráficas 

quando necessário (por exemplo, para a produção de panfletos). 

Feita a negociação dos espaços para veiculação, cabe aos profissionais 

dessa área preparar o mapa de mídia (com as datas e horários de cada inserção de 

anúncio) e acompanhar a execução do contratado junto aos veículos. 
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3.2.6 Tráfego em agência de comunicação 

 O profissional de tráfego está mais presente nas agências de grande porte. É 

o responsável por organizar os fluxos de trabalho entre os demais departamentos, 

encaminhando orçamentos, controlando a entrada e saída de arquivos e garantindo 

o funcionamento ágil e eficiente das equipes de criação e mídia. 
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4. GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS 

Com a apresentação dos processos que compõem a metodologia de 

gerenciamento de projetos do PMI e a breve explanação sobre a estrutura e 

segregação dos papeis e reponsabilidades de uma agência de publicidade nos 

capítulos anteriores, a partir daqui é abordada uma proposta de metodologia de 

gerenciamento de projetos com foco em campanhas publicitárias, principal objeto 

deste estudo. 

Como fator crítico orientador das definições apresentadas, há a preocupação 

em propor um modelo de fácil entendimento pelos profissionais de propaganda, 

leigos no gerenciamento de projetos, e de aplicação rápida e eficiente no dia a dia 

de uma agência. 

 

4.1 ESTRUTURA DO GERENCIAMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS 

 Considerando as funções existentes numa agência de propaganda, propõe-se 

que o profissional de Atendimento seja o responsável pela função de gerenciamento 

de projetos dentro da agência, sendo ele o elo entre os departamentos da agência 

(que compõem a equipe de trabalho do projeto) e o cliente (solicitante da campanha 

publicitária). 

 A metodologia proposta é composta por 27 processos, sendo, portanto, mais 

simples em relação àquela do PMI. Muitos processos foram concatenados para uma 

aplicação mais simples, facilitando o gerenciamento dos processos na rotina ágil do 

setor de propaganda. 

 

4.1.1 Processos de iniciação de campanhas publicitárias 

 A metodologia de gerenciamento de projetos de campanhas prevê apenas um 

processo de Iniciação. 
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4.1.1.1 Iniciação: desenvolver o briefing de campanha publicitária 

 O processo desenvolver o briefing de campanha publicitária é aquele que 

deve focar esforços no preenchimento do documento de briefing, equivalente ao 

Termo de Abertura de Projeto na metodologia original do PMI. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Cenário da empresa anunciante; 

 Macro cenário do setor do anunciante; 

 Posicionamento de comunicação de empresas competidoras; 

 Estratégia de marketing do anunciante. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Entrevistas e reuniões com representantes da empresa anunciante; 

 Questionário padronizado para preenchimento de briefing. 

A principal saída deste processo é: 

 Documento de briefing da campanha publicitária. 

 

4.1.2 Processos de planejamento de campanhas publicitárias 

 A metodologia de gerenciamento de projetos de campanhas prevê sete 

processos no grupo de planejamento, conforme apresentados a seguir. 

 

4.1.2.1 Planejamento: desenvolver o plano de gerenciamento da campanha 

 O processo desenvolver o plano de gerenciamento da campanha é aquele 

que deve produzir o documento que apresenta todas as especificações, demandas e 

requisitos do anunciante, bem como de regras e métodos que serão aplicados para 

orientar e controlar o trabalho de desenvolvimento e execução da campanha. 

Depende, portanto, de documentos oriundos dos demais processos de 

planejamento. 
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As entradas deste processo são, entre outras: 

 Documento de briefing da campanha publicitária; 

 Documento de contrabriefing; 

 Lista de profissionais da agência que integram a equipe de trabalho; 

 Definição de papeis e responsabilidades de cada profissional; 

 Plano de Campanha Publicitária; 

 Documento de briefing de Mídia; 

 Documento de briefing de Criação; 

 Cronograma de elaboração da campanha. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Formulário padronizado para preenchimento do plano de gerenciamento 

da campanha. 

A principal saída deste processo é: 

 Plano de gerenciamento da campanha. 

 

4.1.2.2 Planejamento: mapear recursos para o trabalho 

 O processo mapear recursos para o trabalho é aquele que deve verificar, 

dentro da estrutura organizacional da agência, quais profissionais estão disponíveis 

para o trabalho e qual o conhecimento técnico desses recursos, delimitando já em 

fases iniciais as atividades de campanha que poderiam ser executadas internamente 

ou necessitariam de contratação de terceiros em fases de desenvolvimento da 

campanha. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Documento de briefing da campanha publicitária; 

 Estrutura organizacional da agência de comunicação; 

 Perfil dos recursos disponíveis na agência de comunicação. 
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Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Análise de peças e materiais solicitados pelo anunciante; 

 Lista de jobs e alocação de recursos da agência. 

As principais saídas deste processo são: 

 Lista de profissionais da agência que integram a equipe de trabalho; 

 Definição de papeis e responsabilidades de cada profissional. 

 

4.1.2.3 Planejamento: elaborar o documento de contrabriefing 

 O processo elaborar o documento de contrabriefing é aquele que deve 

direcionar esforços para criticar o conteúdo do briefing, com base em diversos outros 

critérios (como experiência dos profissionais da agência, lições aprendidas de outras 

campanhas), afim de refinar a solicitação do anunciante. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Documento de briefing da campanha publicitária; 

 Lista de profissionais da agência que integram a equipe de trabalho; 

 Informações sobre mídias, meios e veículos de comunicação disponíveis; 

 Informações de propaganda dos competidores do setor; 

 Informações do histórico de posicionamento do anunciante; 

 Experiência e lições aprendidas da agência. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Reuniões de brainstorm; 

 Técnica Delphi; 

 Entrevistas; 

 Demais técnicas de criatividade. 

A principal saída deste processo é: 

 Documento de contrabriefing validado pelo anunciante. 
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4.1.2.4 Planejamento: desenvolver o planejamento de campanha publicitária 

 O processo desenvolver o planejamento de campanha publicitária é aquele 

que deve preparar, junto ao departamento de Planejamento, o material com 

indicativos do que deve ser preparado para compor a campanha publicitária. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Documento de briefing da campanha publicitária; 

 Documento de contrabriefing; 

 Informações sobre mídias, meios e veículos de comunicação disponíveis; 

 Informações de propaganda dos competidores do setor; 

 Informações do histórico de posicionamento do anunciante; 

 Experiência e lições aprendidas da agência. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Documento padronizado para preenchimento do plano; 

 Consulta aos demais departamentos da agência; 

 Reuniões com o profissional de atendimento responsável pelo job. 

As principais saídas deste processo são: 

 Plano de Campanha Publicitária; 

 Estrutura Analítica da Campanha Publicitária. 

 

4.1.2.5 Planejamento: desenvolver o briefing de Mídia e Criação 

 O processo desenvolver o briefing de Mídia e Criação é aquele que deve 

direcionar o trabalho de documentar as orientações específicas para os 

departamentos de Mídia e Criação. Para o primeiro, é importante informar os 

períodos de veiculação da campanha e os tipos de peças que devem ser produzidas 

(se há vídeo para TV, e de quantos segundos; se deve haver outdoor, mídia digital, 

entre outros). Para Criação, o mais relevante é informar identidade visual do 
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anunciante, informações de seus concorrentes, palavras preferidas e quais devem 

ser evitadas, entre outros dados que direcionem o pensamento criativo. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Plano de Campanha Publicitária; 

 Informações de propaganda dos competidores do setor; 

 Informações do histórico de posicionamento do anunciante. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Formulário padronizado para preenchimento do briefing de Mídia; 

 Formulário padronizado para preenchimento do briefing de Criação. 

As principais saídas deste processo são: 

 Documento de briefing de Mídia; 

 Documento de briefing de Criação. 

 

4.1.2.6 Planejamento: desenvolver o cronograma de elaboração da campanha 

 O processo desenvolver o cronograma de elaboração da campanha é aquele 

que deve verificar as necessidades necessárias para o desenvolvimento da 

campanha, prevendo, por exemplo, os marcos de apresentação dos materiais para 

aprovação do anunciante, data limite para envio dos arquivos audiovisuais e gráficos 

para os veículos de comunicação, entre outras datas críticas. Este processo 

incorpora o que o PMI separava em diferentes frentes, como a identificação de 

atividades e o sequenciamento delas. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Documento de briefing da campanha publicitária; 

 Documento de contrabriefing; 

 Informações sobre mídias, meios e veículos de comunicação disponíveis; 

 Informações de disponibilidade da equipe da campanha; 

 Experiência e lições aprendidas da agência. 
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Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Acordo de prazos com a equipe; 

 Alinhamento de expectativa de prazos com o anunciante. 

A principal saída deste processo é: 

 Cronograma de elaboração da campanha. 

 

4.1.2.7 Planejamento: identificar os riscos da campanha e planejar respostas 

 O processo identificar os riscos da campanha e planejar respostas é aquele 

que deve tratar do levantamento de riscos possíveis para a campanha (pode 

envolver o prazo curto para desenvolvimento da campanha ou uma ação não 

prevista de anunciante concorrente do setor que interfira na estratégia de 

propaganda), planejando as respectivas respostas. É um processo que une, 

portanto, os processos de riscos da metodologia original do PMI, simplificando 

principalmente a questão da análise quantitativa e qualitativa dos riscos, por serem 

processos de complexidade de aferição maior e pouco aplicável na rotina das 

agências. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Documento de briefing da campanha publicitária; 

 Documento de contrabriefing; 

 Experiência e lições aprendidas da agência. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Análise SWOT; 

 Reuniões com a equipe da campanha; 

 Consulta aos dados históricos de campanhas realizadas. 

As principais saídas deste processo são: 

 Registro de Riscos e planejamento de respostas; 
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 Solicitações de alteração no Plano de Gerenciamento de Campanha; 

 Solicitações de alteração no Plano de Campanha Publicitária. 

 

4.1.3 Processos de execução de campanhas publicitárias 

 A metodologia de gerenciamento de projetos de campanhas prevê cinco 

processos no grupo de execução. Eles são apresentados nos itens a seguir.  

 

4.1.3.1 Execução: gerenciar o trabalho do projeto de campanha 

 O processo gerenciar o trabalho do projeto de campanha é aquele que deve 

direcionar o gerente do projeto de campanha ao gerenciamento das atividades que 

são executadas pelos departamentos de Mídia, Criação, Produção e qualquer outro 

envolvido na campanha. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Plano da Campanha Publicitária; 

 Plano de Gerenciamento da Campanha Publicitária; 

 Fatores ambientais do anunciante e da agência. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Reuniões; 

 Registros e documentações do gerenciamento da campanha. 

As principais saídas deste processo são: 

 Entregas da Criação; 

 Entregas da Mídia; 

 Informações de desempenho do trabalho; 

 Solicitação de mudanças na campanha; 

 Atualização do Plano da Campanha Publicitária; 

 Atualização dos demais documentos da campanha. 
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4.1.3.2 Execução: mobilizar e gerenciar a equipe de trabalho da campanha 

 O processo mobilizar e gerenciar a equipe de trabalho da campanha é aquele 

que deve prever os conflitos e demandas dos profissionais que compõem a equipe 

do projeto, especialmente porque muitos imprevistos são reflexos do processo 

criativo e podem, sim, interferir nas atividades planejadas para os demais 

departamentos. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Plano da Campanha Publicitária; 

 Plano de Gerenciamento da Campanha Publicitária; 

 Fatores ambientais do anunciante e da agência; 

 Lista de profissionais da agência que integram a equipe de trabalho; 

 Definição de papeis e responsabilidades de cada profissional. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Negociações e contratações; 

 Observação e conversas; 

 Avaliações de desempenho; 

 Gerenciamento de conflitos; 

 Habilidades interpessoais. 

As principais saídas deste processo são: 

 Solicitação de mudanças na campanha; 

 Atualização do Plano da Campanha Publicitária; 

 Atualização dos demais documentos da campanha. 
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4.1.3.3 Execução: gerenciar as comunicações com o anunciante 

 O processo gerenciar as comunicações com o anunciante é aquele que deve 

garantir a realização das reuniões com o anunciante, o preparo e envio de reportes e 

comunicados. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Plano da Campanha Publicitária; 

 Plano de Gerenciamento da Campanha Publicitária; 

 Fatores ambientais do anunciante e da agência; 

 Relatórios de desempenho do trabalho. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Modelos e métodos de comunicação; 

 Relatórios; 

 Reportes de evolução do trabalho. 

As principais saídas deste processo são: 

 Comunicações do projeto; 

 Relatórios de evolução para o anunciante; 

 Atualização do Plano da Campanha Publicitária. 

 

4.1.3.4 Execução: engajar a equipe de trabalho da campanha 

 O processo engajar a equipe de trabalho da campanha é aquele que deve 

tratar de manter os profissionais da agência focados no objetivo da campanha, 

comprometidos com a proposta criativa e atentos para a necessidade de execução 

das atividades, algo que pode representar um verdadeiro desafio no ambiente de 

uma agência, uma vez que muitos pedidos de diferentes anunciantes são tratados 

simultaneamente. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Plano da Campanha Publicitária; 
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 Plano de Gerenciamento da Campanha Publicitária; 

 Fatores ambientais do anunciante e da agência. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Métodos de comunicação com a equipe; 

 Habilidades interpessoais; 

 Habilidades de gerenciamento. 

As principais saídas deste processo são: 

 Registro das questões; 

 Solicitação de mudanças no plano de gerenciamento da campanha; 

 Atualizações nos documentos do projeto. 

 

4.1.3.5 Execução: garantir a qualidade do trabalho 

 O processo garantir a qualidade do trabalho é aquele que deve realizar as 

ações necessárias para verificar se os itens requisitados pelo anunciante estão 

atendidos nos padrões esperados, por exemplo, através da revisão de textos e cores 

utilizadas nos materiais, passando inclusive por validações junto ao cliente. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Plano da Campanha Publicitária; 

 Plano de Gerenciamento da Campanha Publicitária; 

 Demais documentos do projeto. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Revisão de textos; 

 Verificação de layout das peças; 

 Validação de rascunhos; 

 Auditorias de qualidade. 

As principais saídas deste processo são: 
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 Solicitação de mudanças no plano de gerenciamento da campanha; 

 Atualizações nos documentos do projeto. 

 

4.1.4 Processos de monitoramento e controle de campanhas publicitárias 

 A metodologia de gerenciamento de projetos de campanhas prevê doze 

processos no grupo de monitoramento e controle, sendo, portanto, o maior grupo da 

metodologia proposta. Eles são apresentados nos itens a seguir. 

 

4.1.4.1 Monitoramento e Controle: monitorar o trabalho para a campanha 

 O processo monitorar o trabalho para a campanha é aquele que deve verificar 

o andamento do trabalho de cada indivíduo que compõe o time de desenvolvimento 

da campanha. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Previsões de cronograma e custos; 

 Informações de desempenho do trabalho; 

 Mudanças validadas; 

 Plano da Campanha Publicitária; 

 Plano de Gerenciamento da Campanha Publicitária; 

 Demais documentos do projeto. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Feedback dos departamentos; 

 Técnicas analíticas; 

 Registros e documentações do gerenciamento da campanha; 

 Reuniões. 

As principais saídas deste processo são: 

 Solicitações de mudança; 
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 Atualização de relatórios de desempenho do trabalho; 

 Atualização dos documentos da campanha, inclusive do plano de 

gerenciamento. 

 

4.1.4.2 Monitoramento e Controle: realizar o controle integrado de mudanças na 

campanha 

 O processo realizar o controle integrado de mudanças na campanha é aquele 

que deve garantir que todas as mudanças solicitadas sejam incorporadas às 

diferentes frentes de trabalho da campanha, uma vez que mudanças solicitadas por 

uma única área podem gerar impactos em cadeia em outras atividades. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Informações de desempenho do trabalho; 

 Solicitações de mudança; 

 Plano da Campanha Publicitária; 

 Plano de Gerenciamento da Campanha Publicitária; 

 Fatores ambientais da empresa e do setor de mercado do anunciante. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Feedback dos departamentos; 

 Ferramentas de controle de mudanças; 

 Reuniões. 

As principais saídas deste processo são: 

 Solicitações de mudanças aprovadas; 

 Registros das mudanças; 

 Atualização dos documentos da campanha. 
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4.1.4.3 Monitoramento e Controle: controlar e validar o briefing da campanha 

 O processo controlar e validar o briefing da campanha é aquele que deve 

verificar, com base nas informações de trabalho, se as solicitações do briefing estão 

sendo atendidas em conformidade com o previsto. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Informações de desempenho do trabalho; 

 Entregas dos departamentos da agência; 

 Plano da Campanha Publicitária; 

 Plano de Gerenciamento da Campanha Publicitária; 

 Fatores ambientais da empresa e do setor de mercado do anunciante. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Inspeções de trabalho; 

 Técnicas de tomada de decisão em grupo para validar o realizado. 

As principais saídas deste processo são: 

 Entregas aceitas; 

 Solicitações de mudança; 

 Informações de desempenho; 

 Atualizações dos documentos da campanha. 

 

4.1.4.4 Monitoramento e Controle: controlar o cronograma da campanha 

 O processo controlar o cronograma da campanha é aquele que deve 

monitorar o cumprimento de prazos para início e término das atividades de 

desenvolvimento da campanha, bem como da veiculação das peças. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Informações de desempenho do trabalho; 

 Calendário de desenvolvimento da campanha; 

 Plano da Campanha Publicitária; 
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 Plano de Gerenciamento da Campanha Publicitária. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Análise de desempenho; 

 Técnicas de otimização dos recursos, como realocação; 

 Compressão de cronograma; 

 Antecipações e esperas. 

As principais saídas deste processo são: 

 Solicitações de mudanças no cronograma da campanha; 

 Previsões de antecipação ou atrasos de cronograma; 

 Informações de desempenho do trabalho; 

 Atualização de documentos da campanha. 

 

4.1.4.5 Monitoramento e Controle: monitorar os custos da campanha 

 O processo monitorar os custos da campanha é aquele que deve checar se os 

gastos para desenvolvimento, impressão de materiais e compra de espaços 

publicitários (mídia) estão em conformidade com o acordado junto ao anunciante e 

alinhados ao fluxo de caixa da agência. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Requisitos financeiros; 

 Plano de Mídia; 

 Orçamentos da Produção; 

 Plano da Campanha Publicitária; 

 Plano de Gerenciamento da Campanha Publicitária. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Previsão de gastos; 

 Análise de desempenho; 
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 Análise de reservas; 

 Reuniões com o anunciante (patrocinador). 

As principais saídas deste processo são: 

 Informações de desempenho do trabalho; 

 Atualização das previsões de custos; 

 Solicitações de mudança; 

 Atualização dos documentos da campanha. 

 

4.1.4.6 Monitoramento e Controle: monitorar as aquisições da campanha 

 O processo monitorar as aquisições da campanha é aquele que deve checar 

se o acordado junto às empresas terceiras está sendo cumprido e, se não, tomar as 

medidas cabíveis. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Contratos com veículos de comunicação; 

 Contratos com produtoras e demais fornecedores terceiros; 

 Contrato com anunciante; 

 Plano da Campanha Publicitária; 

 Plano de Gerenciamento da Campanha Publicitária. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Análise de desempenho das aquisições; 

 Inspeções e auditorias; 

 Verificação de pagamentos; 

 Administração de pedidos de mudança ou reinvindicações. 

As principais saídas deste processo são: 

 Informações de desempenho do trabalho; 

 Solicitações de mudança; 

 Atualização dos documentos da campanha. 
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4.1.4.7 Monitoramento e Controle: controlar as comunicações da campanha 

 O processo controlar as comunicações da campanha é aquele que deve 

monitorar se as informações alcançam as partes interessadas necessárias e se não 

existe ruído de comunicação. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Informações de desempenho do trabalho; 

 Registro de questões levantadas pelas partes interessadas; 

 Comunicações do gerenciamento da campanha; 

 Plano de Gerenciamento da Campanha Publicitária. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Ferramentas de gestão das informações; 

 Reuniões. 

As principais saídas deste processo são: 

 Informações de desempenho do trabalho; 

 Solicitações de mudança; 

 Atualização dos documentos da campanha. 

 

4.1.4.8 Monitoramento e Controle: controlar os riscos da campanha 

 O processo controlar os riscos da campanha é aquele que deve verificar se as 

oportunidades e ameaças estão evoluindo em probabilidade e reavaliar os impactos 

possíveis conforme o andamento da campanha. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Informações de desempenho do trabalho; 

 Registro dos riscos atualizado; 

 Plano da Campanha Publicitária; 
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 Plano de Gerenciamento da Campanha Publicitária; 

 Fatores ambientais da empresa e do setor de mercado do anunciante. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Reavaliação dos riscos; 

 Verificação de tendências dos riscos; 

 Reuniões. 

As principais saídas deste processo são: 

 Informações de desempenho do trabalho; 

 Registro de riscos atualizado; 

 Solicitações de mudança; 

 Atualização dos documentos da campanha. 

 

4.1.4.9 Monitoramento e Controle: monitorar o engajamento da equipe com a 

campanha 

 O processo monitorar o engajamento da equipe com a campanha é aquele 

que deve tomar ações para que os profissionais da agência mantenham o foco 

sobre os objetivos da campanha e a evolução dos trabalhos ocorra com alto 

desempenho. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Informações de desempenho do trabalho; 

 Entregas dos departamentos da agência; 

 Plano da Campanha Publicitária; 

 Plano de Gerenciamento da Campanha Publicitária; 

 Fatores ambientais da empresa e do setor de mercado do anunciante. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Feedback das partes interessadas; 
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 Gerenciamento das informações; 

 Reuniões. 

As principais saídas deste processo são: 

 Informações de desempenho do trabalho; 

 Solicitações de mudança; 

 Atualização dos documentos da campanha. 

 

4.1.4.10 Monitoramento e Controle: monitorar a qualidade da campanha 

 O processo monitorar a qualidade da campanha é aquele que deve verificar, 

através de inspeções, verificação de peças criadas e amostragem de entregas, se os 

critérios de qualidade acordados especialmente com o anunciante são cumpridos. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Informações de desempenho do trabalho; 

 Entregas dos departamentos da agência; 

 Plano da Campanha Publicitária; 

 Plano de Gerenciamento da Campanha Publicitária; 

 Solicitações de mudanças aprovadas; 

 Critérios adotados para a qualidade. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Amostragem de entregas; 

 Inspeções; 

 Análise das solicitações de mudança aprovadas; 

 Ferramentas de gestão da qualidade. 

As principais saídas deste processo são: 

 Alterações da campanha validadas; 

 Entregas dos demais departamentos da agência verificadas; 

 Informações de desempenho do trabalho; 
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 Solicitações de mudança; 

 Atualização dos documentos da campanha. 

 

4.1.4.11 Monitoramento e Controle: monitorar e controlar a produção da campanha 

 O processo monitorar e controlar a produção da campanha é aquele que deve 

monitorar especificamente o trabalho realizado após a criação de peças, na etapa de 

produção de áudios e vídeos ou da impressão de materiais. 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Entregas dos departamentos da agência; 

 Plano da Campanha Publicitária; 

 Plano de Gerenciamento da Campanha Publicitária; 

 Dados de contratos com fornecedores terceiros. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Inspeções; 

 Reuniões com fornecedores contratados; 

 Registro de dados de desempenho no trabalho. 

As principais saídas deste processo são: 

 Informações de desempenho do trabalho; 

 Solicitações de mudança; 

 Atualização dos documentos da campanha. 

 

4.1.4.12 Monitoramento e Controle: monitorar e controlar a veiculação da campanha 

 O processo monitorar e controlar a veiculação da campanha é aquele que 

deve monitorar a atividade de checking da agência, a fim de averiguar a publicação 

e veiculação conforme o contratado junto aos veículos de comunicação. 

As entradas deste processo são, entre outras: 
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 Entregas dos departamentos da agência; 

 Plano da Campanha Publicitária; 

 Plano de Gerenciamento da Campanha Publicitária; 

 Calendário de Mídia para veiculação; 

 Registro de envio de materiais gráficos e audiovisuais 

 Dados de contratos com veículos de comunicação. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Auditorias do trabalho de checking da agência; 

 Coleta de amostras de materiais impressos; 

 Registros de veiculação. 

As principais saídas deste processo são: 

 Informações de desempenho do trabalho; 

 Solicitações de mudança; 

 Atualização dos documentos da campanha. 

 

4.1.5 Processos de encerramento de campanhas publicitárias 

 Por fim, a metodologia de gerenciamento de projetos de campanhas prevê 

dois processos no grupo de encerramento. Eles são apresentados nos itens a 

seguir. 

 

4.1.4.1 Encerramento: encerrar a campanha 

 O processo encerrar a campanha é aquele que deve garantir que a campanha 

como um todo foi desenvolvida, executada e o checking (atividade de garantir que 

as veiculações ocorreram conforme o contratado com os veículos de comunicação, 

nos horários corretos, tiragens corretas e período de tempo contratado). 

As entradas deste processo são, entre outras: 



66 

 

 Entregas de peças e demais materiais solicitados aceitos; 

 Plano da Campanha Publicitária; 

 Plano de Gerenciamento da Campanha Publicitária. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Análises das entregas; 

 Checking; 

 Reuniões. 

As principais saídas deste processo são: 

 Transição do produto, serviço ou resultado final; 

 Conclusão do contato com o anunciante para a campanha. 

 

4.1.4.2 Encerramento: encerrar os contratos 

 O processo encerrar os contratos é aquele que deve suportar o processo de 

encerramento da campanha, no caso garantindo que todos os itens de contrato 

foram cumpridos, considerando tanto o assinado com o cliente quanto o que foi 

firmado junto a empresas terceiras para apoiar no desenvolvimento (por exemplo, 

produtoras de eventos, gravadoras, atores) e veiculação (veículos de rádio, televisão 

e administradoras de espaços de mídia em outdoors, por exemplo). 

As entradas deste processo são, entre outras: 

 Plano da Campanha Publicitária; 

 Plano de Gerenciamento da Campanha Publicitária; 

 Contrato com o anunciante; 

 Contrato com produtoras e demais empresas envolvidas nas atividades. 

Alguns exemplos de ferramentas utilizadas para a execução deste processo 

são: 

 Negociações das aquisições; 

 Registro de serviços prestados ou produtos adquiridos. 
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A principal saída deste processo é: 

 Encerramento dos contratos. 
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5. CONCLUSÕES 

  

Com as informações apresentadas nesta monografia, chega-se à conclusão de que 

é possível tratar o trabalho de desenvolvimento de campanhas publicitárias através 

de metodologia de gerenciamento de projetos. 

 É possível perceber que os processos do PMI são apresentados em 

abordagem bastante abrangente, justamente por serem aplicáveis a qualquer 

configuração de projeto, de qualquer ramo de atividade. Os 47 processos do 

instituto, porém, não são de aplicação obrigatória a todo projeto, devendo ser 

considerada a complexidade de cada iniciativa para que o gerente de projeto 

designado decida quais processos são aplicáveis, e em qual intensidade. 

 A estrutura da agência de comunicação esclarece a formatação quase 

completamente padronizada da equipe de desenvolvimento de uma campanha 

publicitária, sendo envolvidas, como áreas essenciais a qualquer campanha, os 

setores de atendimento e planejamento, criação e mídia. O setor de atendimento e 

planejamento é o responsável pelo contato direto com o cliente, anunciante, e trata 

de definir o que e como será feito. O setor de criação é responsável pelo trabalho 

criativo de concepção de identidade visual e redação de textos publicitários. Por fim, 

o departamento de mídia trata das negociações e aquisições de espaços de 

veiculação, seja em meios de massa (rádio, TV), digitais (portais na Internet, redes 

sociais) ou impressos (outdoors, panfletos). 

 Por fim, foi possível propor um grupo de processos para compor 

especificamente o trabalho de gerenciamento de campanhas publicitárias como 

projetos. A metodologia sugerida é composta por 26 processos, divididos em grupos 

de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, da 

mesma forma como acontece no método original do PMI. Devido ao caráter da 

função de atendimento das agências de comunicação, este foi o profissional 

indicado para assumir o papel de gerente de projetos dentro da empresa. 

 Com o término desta monografia, espera-se que os profissionais da 

publicidade que buscam um melhor mapeamento e organização de atividades 
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inerentes ao trabalho de desenvolvimento de campanhas tenham em mãos um 

material útil e de aplicação prática no dia a dia das agências. É possível buscar, 

ainda, materiais mais detalhados junto ao próprio PMI, a fim de conhecer 

especialmente as ferramentas que podem ser aplicadas para a condução de 

processos mais técnicos, como a análise de riscos e a aferição de métricas da 

qualidade. 
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 Conforme mencionado, o objetivo deste trabalho foi a apresentação de 

metodologia de gerenciamento de projetos de campanhas publicitárias com base na 

metodologia original do PMI. Entretanto, a pesquisa não tratou de aplicação prática 

da metodologia proposta a fim de averiguar seus benefícios e identificar pontos de 

aprimoramento, sendo este o principal desdobramento a partir deste estudo. 

 O autor enfatiza que o próprio PMI se utiliza das melhores práticas adotadas 

pelos profissionais no mercado para redigir o PMBoK, reconhecendo que apenas a 

partir da visão prática é possível identificar oportunidades de melhoria em cada 

processos e implantar alterações em sua própria metodologia. 
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8. APÊNDICES 

8.1 APÊNDICE A – RELAÇÃO ENTRE AS ÁREAS DO CONHECIMENTO E OS 

GRUPOS DE PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Áreas do 
Conhecimento 

Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos 

Iniciação Planejamento Execução 
Monitoramento 

e Controle 
Encerramento 

1. Integração 

1.1 Desenvolver 
Termo de 

Abertura do 
Projeto 

1.2 Desenvolver 
Plano de 

Gerenciamento 
do Projeto 

1.3 Dirigir e 
Orientar o 

Trabalho do 
Projeto 

1.4 Monitorar e 
Controlar o 
Trabalho do 

Projeto 

1.6 Encerrar 
Projeto ou Fase 

   

1.5 Realizar 
Controle 

Integrado de 
Mudanças 

 

2. Escopo  

2.1 Planejar 
Gerenciamento 

do Escopo 

 

2.5 Validar 
Escopo 

 
2.2 Coletar 
Requisitos 

2.6 Controlar 
Escopo 

2.3 Definir 
Escopo  

2.4 Criar EAP 

3. Tempo  

3.1 Planejar 
Gerenciamento 

do Tempo 

 

3.7 Controlar 
Cronograma 

 

3.2 Definir 
Atividades 

 

3.3 Sequenciar 
Atividades 

3.4 Estimar 
Recursos das 

Atividades 

3.5 Estimar 
Durações das 

Atividades 

3.6 Desenvolver 
Cronograma 

4. Custo  

4.1 Planejar 
Gerenciamento 

de Custo 

 

4.4 Controlar 
Custos 

 4.2 Estimar 
Custos 

 
4.3 Determinar 

Orçamento 

5. Qualidade  
5.1 Planejar 

Gerenciamento 
da Qualidade 

5.2 Realizar 
Garantia da 
Qualidade 

5.3 Controlar 
Qualidade 

 

6. Recursos 
Humanos 

 

6.1 Planejar 
Gerenciamento 
dos Recursos 

Humanos 

6.2 Adquirir 
Equipe do 

Projeto 

  

 

6.3 Desenvolver 
Equipe do 

Projeto 

6.4 Gerenciar 
Equipe do 

Projeto 
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7. 
Comunicação 

 

7.1 Planejar 
Gerenciamento 

da 
Comunicação 

7.2 Gerenciar 
Comunicação 

7.3 Controlar 
Comunicação 

 

8. Riscos  

8.1 Planejar 
Gerenciamento 

de Riscos 

 

8.6 Controlar 
Riscos 

 

8.2 Identificar 
Riscos 

 

8.3 Realizar 
Análise 

Qualitativa de 
Riscos 

8.4 Realizar 
Análise 

Quantitativa de 
Riscos 

8.5 Planejar 
Respostas aos 

Riscos 

9. Aquisições  
9.1 Planejar 

Gerenciamento 
das Aquisições 

9.2 Conduzir 
Aquisições 

9.3 Controlar 
Aquisições 

9.4 Encerrar 
Aquisições 

10. Partes 
Interessadas 

10.1 Identificar 
Partes 

Interessadas 

10.2 Planejar 
Gerenciamento 

das Partes 
Interessadas 

10.3 Gerenciar 
Partes 

Interessadas 

10.4 Controlar 
Partes 

Interessadas 
 

 


