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Resumo 

A relevância de conduzir um ciclo de vida de um projeto, no qual possam ser documentados e 

definidos os pacotes de trabalho e ter uma visão geral do mesmo são de grande valor para o 

sucesso de um projeto. Foi por tal motivo, que foi selecionado de forma arbitraria, um artigo 

de revista, no qual descreveiam um caso de produção e comercialização de óleos essenciais 

numa comunidade. Este artigo serviu como base, para realizar o exercício hipotético da 

estruturação do termo de abertura, a matriz dos envolvidos - stakeholders, a estrutura analítica 

do projeto (EAP) e o respectivo dicionário da EAP. Com isto, consegue se dar um passo numa 

indústria a qual esta as vezes relegada a pequenos produtores os quais não tem acesso a este 

tipo de informação e ferramentes que conseguem ordenar a complexidade e detectar os 

diversos elementos que podem estar envolvidos em esta indústria. 

 Palavras Chave: EAP, GERENCIAMENTO, PROJETO, PLANTA AROMÁTICA, 

ÓLEO ESSENCIAL. 
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Abstract 

The relevance to conduct a project life cycle where can be documented and disintegrate on 

diverse work packages, like also, get a project overview, adding a great value to the project 

success. For this reason, was selected on arbitrary way, a journal paper, which described a 

case of essential oils production and trade on a community. This article was the basis to 

perform the hypothetical exercise to create the charter structure, the stakeholders array,  work 

breakdown structure (WBS) and WBS dictionary. With this, was take a step towards on 

industry which sometimes was been relegated to small producers who do not have access to 

this knowlegde and give a sort of complexity those different elements that are involved on this 

industry. 

 

 Key Words: WBS, MANAGEMENT, PROJECT, AROMATIC PLANT, 

ESSENTIAL OILS. 
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1. INTRODUÇÃO  

A tendência do mercado por aromas e sabores naturais aumento seu uso a partir dos anos 90, 

com a exigência cada vez maior de produtos naturais, com rastreamento, produtos 

ecologicamente corretos e sustentáveis no tempo (Bandoni, 2000). 

Em paralelo, descreve-se que as plantas aromáticas têm a possibilidade de incrementar seu 

próprio valor agregado no processo de obtenção de seu óleo essencial. Usado comumente para 

cosméticos, produtos de limpeza e alimentos. Para obter o óleo essencial de uma planta o 

método mais difundido é denominado destilação por arraste a vapor de água (Bandoni, 2000). 

Um dos tipos de produtores de plantas aromáticas se caracteriza por produtores pequenos com 

menos de 10 hectares que necessariamente dependem de um intermediário ou se encontram 

associados em cooperativas, ou organismos centralizadores. Aonde, comumente o cultivo de 

plantas aromáticas é uma alternativa a mais dentro de suas propriedades (Biocomercio 

Sostenible, 2003).  

Além disso, segundo Vargas (2005), a grande maioria das pessoas que iniciam seus trabalhos 

com projetos não sabem exatamente que passos seguir para planejar, executar e controlar um 

projeto de maneira eficaz. Muitas vezes se invertem as prioridades e as seqüências do 

desenvolvimento do produto.  

O objetivo deste trabalho foi usar duas das primeiras ferramentas proporcionadas durante o 

curso do gerenciamento de projetos e aplicá-lo em um caso hipotético no desenvolvimento 

agrícola da produção e comercialização de óleo essencial em uma comunidade, querendo ter 

uma visão global e abrangente do projeto.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

Foi selecionado um artigo da revista Leisa no ano de 2005, do autor Justo Mantilla Holguín 

2005, volumem 21, número 2 (ANEXO), do qual serviu de embasamento para utilizar parte 

das experiências registradas, para poder usar as ferramentas fornecidas no curso no 

gerenciamento de projetos para estruturar, e entender o processo desenvolvido por eles nesta 

situação especifica de produção de óleos essenciais orgânicos de umas espécies nativas por 

uma comunidade denominada aqui “XPTO” e o local de ocorrência será denominado “XY” e 

a empresa “Cooperativa Essencialmente Óleos”.  

Este exercício assim como seleciono um case em especifico, perfeitamente poderia atingir e 

auxiliar qualquer tipo de comunidade que tenha interesse em implantar as ferramentas de 

gerenciamento de projetos num projeto de óleos essências.  

Já menciona Xavier et al. (2009) que as iniciativas como implantação de novas tecnologias 

são mais bem gerenciadas e produzem melhores resultados quando são conduzidas sob a 

forma de projetos. 

2.1. Termo de abertura 

Cooperativa Essencialmente Óleos 

Nome do projeto: Alinhamento do Gerenciamento de Projetos na empresa 

Essencialmente óleos – Projeto envolvendo uma comunidade XPTO na cidade XY. 

Termo de Abertura 

Elaborado por: Lury Yibel Forero Peñuela Data: 11 de Agosto de 2015 

Aprovado por: Diretor Geral Versão 1.0  

Justificativa: 

No momento atual em que as organizações estão passando por constantes mudanças 

estruturais em direção a uma orientação por projetos, torna-se mais evidente a necessidade de 

se estabelecer metodologias de gestão que conduza ao sucesso, ou que, pelo menos, 

aumentem as probabilidades de atingir o sucesso em seus projetos (Xavier et al., 2009). Por 

tal motivo, torna-se necessário uma clara estruturação e gerenciamento das atividades 

desenvolvidas na produção de óleos essenciais numa comunidade como incentivo à 
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agricultura familiar.  

Descrição do Produto: 

Este projeto tem como escopo o envolvimento das ferramentas de gerenciamento de projetos 

na organização e estruturação de todo o processo de produção e comercialização de óleos 

essenciais orgânicos de uma comunidade “XPTO” na cidade “XY”, localizado no Estado 

“Y”.  

Esta organização deve ter como base a metodologia usada para o gerenciamento de projeto 

proporcionado pelo PMBOK (Valle et al. 2010).  

Faz parte do escopo do projeto o estudo de viabilidade correspondente, em que garanta que o 

investimento tenha o retorno financeiro para a comunidade (payback) em até 3 anos.  

Designação do Gerente do Projeto 

A Sra. Lury Forero será a gerente do projeto. Sua escolha foi realizada em razão de seu 

know-how na organização de outros projetos em agricultura familiar em varias outras 

cidades.  

Premissas (Hipóteses) 

Espera-se que o processo de estruturação seja realizado pela Gerente do projeto e encerrado 

pelo diretor do programa geral. 

É esperado que a reunião Kick off do projeto aconteça aos 2 meses de iniciado. 

A expectativa é que toda a estruturação da condução deste tipo de projeto consiga ser o 

suficientemente abrangente no setor gerencial do projeto. 

Restrições  

A estruturação do projeto tem um prazo total de 1 ano. 

O projeto total será projetado para funcionamento para 20 anos.  

Quando necessário o aporte de recursos financeiros ao projeto poderá ser tanto de empresas 

privadas como públicas.  

Aprovado por: 

Assinaturas:                                                                            Data e Local: 
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2.2. Declaração do Escopo 

Empresa Cooperativa Essencialmente Óleos  

Nome do Projeto: Alinhamento do Gerenciamento de Projetos na empresa 

Essencialmente óleos – Projeto envolvendo uma comunidade XPTO na cidade XY. 

Declaração de Escopo 

Elaborado por: Carmen Silva Data:  

Aprovado por: Gerente Geral  

1. Escopo do Projeto 

Alinhar a empresa Essencialmente Óleos nas ferramentes do PMBOK.  

2. Critério(s) de Aceitação do Projeto 

O projeto não deve conter mais de 50 páginas de extenso, incluir cronograma, 

orçamento.  

3. Escopo não incluído no Projeto 

Não contendrá o estudo de viabilidade a primeira versão do projeto. O projeto deverá ser 

aprovado pelo Gerente geral e o cômite da cooperativa. 

 
4. Informações adicionais, apresentadas ou não previamente no Termo de Abertura 

O projeto apresentá um forte sentido social, o qual estimulará a comunidade XPTO. 
Por tanto, o envolvimento da comunidade será de altissima relevancia.  

 

Aprovações 

Cidade - Estado, Data 

Nome Assinatura Cargo 
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2.3. Matriz de Stakeholders 

Empresa: Cooperativa Essencialmente Óleos  

Nome do projeto: Alinhamento da Gerencia de Projetos na empresa Essencialmente 

óleos – Projeto envolvendo uma comunidade XPTO na cidade XY. 

Matriz de requisitos 

Elaborado por: Lury Forero Data: 

Aprovado por: Henrique 

Salamanca 

Versão: 1.0 

 

Stakeholder Posição e/o função  Contato  Produto, Serviço ou Resultado Classificação Ações  Data I - C

Stakeholder ou 

Envolvido 

Organização/ 

Posição e/o função 

no Projeto 

Contato 

E-mail 

Descrição do 

requisito (Produto, 

Serviço ou 

Resultado) 

Classificação 

(Aliado, 

Bloqueador, 

Membro da 

rede, 

Desacelerador, 

Neutro). 

Ações a ser 

empreendidas 

(Gerenciar 

com atenção, 

Manter 

satisfeito, 

Manter 

informado, 

Monitorar). 

Data de 

Inclusão - 

Conclusão 

Família 

produtora (1) 

Proprietário 

rural / 

Produtor / 

Beneficiário 

8888-

8801 

cultivo@

gmail.co

m 

Óleos 

essenciais das 

espécies 

nativas  

Membro da 

rede 

Monitorar 2015 – 

Até o 

final do 

projeto 

Família 

produtora (2) 

Proprietário 

rural / 

Produtor / 

Beneficiário 

8888-

8801 

cultivo@

gmail.co

m 

Óleos 

essenciais das 

espécies 

nativas. 

Membro da 

rede 

Monitorar 2015 – 

Até o 

final do 

projeto 

Instituto de 

pesquisa de 

plantas 

aromáticas  

Universidade 

/ Professor / 

Aporte de 

conhecimento 

7989-

9632 
Serviço de 

auxilio em 

manejo 

agronômico 

Aliado Manter 

informado 

2015 
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Stakeholder Posição e/o função  Contato  Produto, Serviço ou Resultado Classificação Ações  Data I - C

técnico/  da produção, 

estágios e 

treinamento 

às famílias 

Programa de 

apoio 

financeiros/ 

social do 

Governo para 

compra de 

equipamento 

Governo / 

Sponsor 

3325-

2525 
Fluxo de 

caixa para o 

projeto 

Bloqueador Gerenciar 

com 

atenção 

 

Programa de 

apoio 

financeiro/ 

social da 

empresa 

privada 

Indústria / 

Sponsor 

3325-

2525 
Fluxo de 

caixa para o 

projeto, 

Patrocinadore

s 

Bloqueador Gerenciar 

com 

atenção 

 

Empresa 

compradora 

nacional (1) 

XPTO 

indústria / 

Comprador / 

Cliente /  

5858-

3232 
Óleos 

essenciais à 

venda no 

mercado 

nacional 

Bloqueador Gerenciar 

com 

atenção 

 

Empresa 

compradora 

estrangeira (1) 

XPTO 

industry / 

Comprador / 

Cliente /  

+65 

6565-

6565 

Óleos 

essenciais à 

venda no 

mercado 

internacional 

Bloqueador Gerenciar 

com 

atenção 

 

Programa de 

comercio 

exterior no 

Entidade 

governamenta

5858-

5858 
 Bloqueador Monitorar  
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Stakeholder Posição e/o função  Contato  Produto, Serviço ou Resultado Classificação Ações  Data I - C

Pais l 

Certificador 

do Selo Verde 

– Orgânico 

Entidade 

governamenta

l 

5858-

5865 
Liberação do 

selo verde 

para os óleos 

essenciais 

Bloqueador Gerenciar 

com 

atenção 

 

Centro 

educativo das 

crianças da 

comunidade 

produtora 

Escolas/ 

Usufruir das 

vantagens do 

projeto 

8989-

8989 
Aulas ou 

visitas de 

reconhecime

nto do 

projeto 

Membro da 

rede 

Manter 

satisfeito 

 

Embalagens 

plásticas S.A. 

Indústria 

privada / 

Fornecedor 

3434-

3434 
Embalagens Aliado Manter 

informado 

 

Embalagens 

em vidro S.A. 

Indústria 

privada / 

Fornecedor 

3434-

3434 
Embalagens Aliado Manter 

informado 

 

Hidrodestilad

ores e peças 

S.A. 

Indústria 

privada / 

Fornecedor 

3434-

3434 
Maquinaria Aliado Manter 

informado 

 

Comitê de 

produtores  

Comunidade 

Campesina 

5454-

8888 
Produção de 

óleos 

essenciais 

Membro da 

rede 

Manter 

informado 

 

Turistas / 

Visitantes 

Diversas / 

Potenciais 

clientes e 

divulgadores 

do projeto 

- Atenção a 

clientes 

Aliado Manter 

informado 

 

Analisador do 

controle de 

Indústria 

privada / 

5457-

5958 
Relatórios 

trimestrais da 

Bloqueador Manter 

satisfeito 
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Stakeholder Posição e/o função  Contato  Produto, Serviço ou Resultado Classificação Ações  Data I - C

qualidade dos 

óleos 

essenciais 

Teste de 

qualidade do 

produto 

qualidade do 

produto 

Empresa de 

divulgação do 

projeto 

Indústria 

privada / 

Marketing 

7878-

7878 
Site na 

internet 

Membro da 

rede 

Manter 

informado 

e 

Gerenciar 

com 

atenção 

 

Agencia 

Nacional de 

Vigilância 

Sanitária do 

Pais 

Entidade 

governamenta

l 

6262-

6262 
Aval de 

comercializaç

ão 

Bloqueador Gerenciar 

com 

atenção 

 

Certificador 

Nacional para 

Exportações 

Entidade 

governamenta

l 

6262-

6363 
Certificação 

de 

comercializaç

ão 

Bloqueador Gerenciar 

com 

atenção 

 

Gerente da 

Cooperativa 

Essencialment

e óleos (EO) 

Cooperativa / 

Integrar todas 

as partes e os 

envolvidos no 

projeto 

8585-

8383 
Plano de 

gerenciament

o de projeto e 

do produto 

Membro da 

rede 

Manter-se 

informado 

 

Engenheiro de 

produção da 

EO 

Cooperativa / 

Desde a 

coleta até a 

produção 

8888-

8585 
Relatórios 

semanais do 

transcorrido 

Membro da 

rede 

Manter 

informado 

 

Engenheiro 

Agrônomo de 

EO  

Cooperativa/ 

Desde a 

propagação 

8888-

8585 
Relatórios 

semanais 

Membro da 

rede 

Manter 

informado 
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Stakeholder Posição e/o função  Contato  Produto, Serviço ou Resultado Classificação Ações  Data I - C

até a coleta 

Diretor geral 

da 

Cooperativa 

EO 

Cooperativa 8888-

8585 
Relatórios 

mensais 

Aliado Gerenciar 

com 

atenção e 

manter 

informado 

 

 



 

19 

 

2.4. Estrutura analítica do projeto – EAP Formato Gráfico 

 

Projeto de Alinhar a Gerencia de projetos na produção de óleos essenciais na comunidade 

de produtores XPTO na região XY 

1. Gerenciamento do 

Projeto 

2. Gerencia do 

produto 

2. Gerencia do 

produto

1.1. Iniciação do 

projeto 

1.1.1. Termo 

de abertura 

1.1.2 .Reunião 

Kick off

1.2. Plano do 

Projeto 

1.2.1. Matriz de 

stakeholders 

1.2.2. Estrutura 

analítica do projeto 

1.2.3. Cronograma 

1.2.4. Plano de 

resposta a riscos 

1.2.5. Plano de 

comunicações 

1.2.6. Orçamento 

1.2.7. Aprovação 

do plano do projeto 

1.3. Monitoramento e 

controle do Projeto 

1.3.1. Reuniões de 

acompanhamento 

1.3.2. Relatórios de 

desempenho 

2.1.Agronomia

2.2. Produção 

2.1.1. Plano de 

propagação das espécies 

2.1.2. Plano de manejo e 

preparação da terra 

2.1.3. Plano de tratos 

culturais orgânicos para 

cada espécie

2.1.4. Plano de técnica 

de colheita 

2.2.1. Plano de tratos pós-

colheita Carga e Descarga 

do material 

2.1.5. Plano de 

acompanhamento para 

obtenção selo verde 

2.2.2. Plano de 

Extração Standard 

2.2.3. Plano de Embalagem 

e etiquetas do produto final

2.2.4. Plano de 

tratamento dos resíduos  

Reutilização de Água 

2.2.5. Plano de Analise de 

qualidade física e química dos 

produtos 

3. Fechamento do 

Projeto 

3.1. Relatório de lições 

aprendidas

3.2. Relatório final do 

Projeto

2.4. Comercial 

2.4.1. Plano de 

Vendas Nacionais 

2.4.2. Plano de 

Vendas 

Internacionais e 

Logística 

2.4.3. Agendamento 

de visitas técnicas e 

turísticas 

2.5. Marketing 

2.5.1. Propaganda 

2.5.2. Site Web 

2.6. Recursos Humanos 

1.2.8. Plano de 

Gerenciamento da 

Qualidade do Proj. 

2.3. Qualidade 

2.3.1. Plano de normas 

técnicas

2.3.2. Selos e Registros 

sanitários 

2.3.3. Plano de Controle 

de Qualidade do Produto

2.6.1. Plano de recursos 

humanos  

2.6.2. Contratação e 

mobilização do RH 

2.7. Plano de seguridade no processo 

2.4.4. Plano de custos 

2.4.5. Plano de 

aquisições e contratações 
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2.5. Estrutura analítica do projeto – EAP Formato Lista  

Num. Atividade 

1 Gerenciamento do Projeto 

1.1 Iniciação do projeto 

1.1.1 Termo de Abertura 

1.1.2 Reunião Kick off 

1.2 Plano do Projeto 

1.2.1 Matriz de Stakeholders 

1.2.2 Estrutura Analítica do Projeto 

1.2.3 Cronograma 

1.2.4 Plano de resposta a riscos 

1.2.5 Plano de comunicações 

1.2.6 Orçamento 

1.2.7 Aprovação do plano do projeto 

1.2.8 Plano de gerenciamento da qualidade do projeto 

1.3 Monitoramento e controle do Projeto 

1.3.1 Reuniões de acompanhamento 

1.3.2 Relatórios de desempenho 

2 Gerencia do Produto 

2.1 Setor Agronomia 

2.1.1 Plano de propagação das espécies 

2.1.2 Plano de manejo e preparação da terra 

2.1.3 Plano de tratos culturais para cada espécie 

2.1.4 Plano de técnica de colheita 

2.1.5 Plano de acompanhamento para obtenção de selo verde 

2.1.6 Plano para o controle e monitoramento das espécies 

2.2 Setor Produção 

2.2.1 Plano de tratos pós- colheita  

2.2.2 Plano de extração do óleo essencial 

2.2.3 Plano de embalagem e etiqueta do produto final 

2.2.4 Plano de tratamento dos resíduos produzidos 

2.2.5 Plano de analise de qualidade física e química dos produtos 

2.3 Qualidade 

2.3.1 Plano de normas técnicas 

2.3.2 Selos e registros sanitários 

2.3.3 Plano de controle de qualidade do produto 

2.4 Setor Comercial 

2.4.1 Plano de vendas nacionais 

2.4.2 Plano de vendas internacionais e logística 

2.4.3 Agendamento de visitas técnicas e turísticas 

2.4.4 Plano de custos 

2.4.5 Plano de aquisições e contrações 



 

21 

 

2.5 Marketing 

2.5.1 Propaganda 

2.5.2 Site Web 

2.6 Recursos humanos 

2.6.1 Plano de recursos humanos 

2.6.2 Contratações e mobilização do RH 

2.7 Plano de seguridade de processo 

3 Fechamento do projeto 

3.1 Relatório de lições aprendidas 

3.2 Relatório final do Projeto 

Nome: __________________________________________ 
Função: _________________________________________ 
Assinatura de Aprovação: __________________________ 
Curitiba, 11 de Agosto de 2015 
Nome do Gerente: ________________________________ 
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2.6.  Dicionário da EAP  

Detalhamento necessário para cada elemento da EAP de modo a orientar a equipe do projeto. 

Estão definidos os limites do que é incluído em cada pacote de trabalho. 

Empresa: Cooperativa Essencialmente Óleos 

Nome do projeto: Instalação da Gerencia de Projetos na empresa Essencialmente Óleos – 

Projeto envolvendo uma comunidade XPTO na cidade XY. 

Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto 

Elaborado por: Carmen López Data: 

Aprovado por: Henrique Salamanca Versão: 1.0 

 

Identificação 

ID 
Pacote de 

Trabalho 

Especificação Critério de Aceitação 

1.1.1. Termo de 

Abertura 

Deve ser entregue como 

texto, onde formalmente se 

autoriza a existência do 

projeto 

Atingir as especificações e 

ser assinado por todos os 

presentes da reunião. 

1.1.2. Reunião Kick off Deve ocorrer após o primeiro 

mês de iniciação do projeto. 

Deve ser registrado e conter 

todos os participantes, o 

local, data e hora da reunião, 

a duração, e principais 

tópicos abordados. 

Alcançar as especificações 

1.2.1. Matriz de 

Stakeholders 

Documento em Word ou 

Excel aonde se documente 

todos os envolvidos no 

projeto cujos interesses 

estejam afetados pelo projeto 

Estar claramente 

classificados segundo seus 

níveis de interesse, 

expectativas, importância e 

influência.  
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Identificação 

ID 
Pacote de 

Trabalho 

Especificação Critério de Aceitação 

1.2.2. Estrutura analítica 

do projeto EAP 

Deve conter o escopo do 

Projeto.  

Deve ser entregue na forma 

gráfica. Faz parte deste 

produto o dicionário da EAP, 

ser elaborado em Word, fonte 

Times New Roman 12, 

descrevendo e detalhando 

cada pacote de trabalho e seu 

respectivo produto ou 

serviço. 

Alcançar as especificações 

e ser assinada pelo gerente 

do projeto 

1.2.3. Cronograma Definição das datas previstas, 

marcos, precedências para 

cada atividade, com 

estabelecimento do caminho 

crítico. Devem ser entregues 

o cronograma e o 

detalhamento em forma de 

gráfico de Gantt no programa 

MS Project. 

Alcançar as especificações 

e ser assinada pelo gerente 

do projeto 

1.2.4. Plano de resposta 

a riscos 

O documento em Word, com 

letra Times New Roman 12, 

deve conter o planejamento 

de como deve ser abordada, 

planejada e executar as 

atividades de gerenciamento 

de riscos. Aonde se 

identificam aqueles que 

possam afetar positiva e 

O documento deve ter o 

Risk Breakdown Structure 

para a identificação dos 

riscos.  

Qualificados e 

identificados mínimo 10 

riscos.  

Deve ter o documento 
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Identificação 

ID 
Pacote de 

Trabalho 

Especificação Critério de Aceitação 

negativamente o projeto, a 

priorização dos riscos aonde 

se avalia e estabelece a 

probabilidade de ocorrência e 

impacto no projeto.  

Identificar as estratégias para 

ameaças, oportunidades, 

contingências, ações 

corretivas e preventivas para 

o sucesso do projeto.  

template que registre como 

serão executadas as 

alterações das mudanças 

no plano de riscos.  

1.2.5. Plano de 

comunicação 

Deve ser um documento em 

Word, Times New Roman 

tamanho 12, que contenha o 

planejamento das 

comunicações, distribuição 

das informações e o template 

do relatório de desempenho 

vinculado com o 

gerenciamento dos 

stakeholders. 

Devem possuir mínimo 10 

métricas para avaliar o 

desempenho da 

comunicação. 

Identificando responsável 

pela comunicação. 

Templates para a coleta e 

compilação das 

informações do 

desempenho, template das 

reuniões de avaliação do 

andamento.  

  

1.2.6. Orçamento Documento estabelecendo o 

planejamento de recursos 

materiais e humanos com 

seus respectivos custos 

associados.  

Alcançar as especificações 

e ser assinada pelo gerente 

do projeto e pela área 

comercial 
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Identificação 

ID 
Pacote de 

Trabalho 

Especificação Critério de Aceitação 

Deve ser entregue o 

orçamento consolidado por 

item de custos, orçamento de 

custos por atividade por mês 

no programa Excel.  

1.2.7. Aprovação do 

plano do projeto 

Documento em Word que 

determina a aprovação do 

plano do gerenciamento do 

projeto 

Template onde fique 

registrado responsável, 

data.  

1.2.8. Plano de 

gerenciamento de 

qualidade 

Plano que proporcione as 

diretrizes e métricas da 

qualidade – Faça correto a 

primeira vez e - melhoria 

continua. Proporcionando a 

linha base da qualidade 

Deve conter listas de 

verificação da qualidade 

do produto e do projeto.  

Templates de como 

desenvolver as mudanças 

na qualidade do 

gerenciamento do projeto. 

Templates de como 

documentar as ações 

corretivas e preventivas 

recomendadas 

1.3.1. Reuniões de 

acompanhamento 

Documento em Word que 

registre os fatos decididos e 

comentados nas reuniões a 

cada 20 dias do 

desenvolvimento do projeto 

Ata de cada reunião. 

Registrando os envolvidos, 

principais fatos, com data, 

e no máximo 3 páginas de 

texto 

1.3.2. Relatórios de 

desempenho 

Documento em Word que 

relata a qualidade no projeto. 

O relatório deve estar 

assinado pelo gerente da 



 

26 

 

Identificação 

ID 
Pacote de 

Trabalho 

Especificação Critério de Aceitação 

Letra Times New Roman 12.  

  

área a ser avaliada. 

2.1.1. Plano de 

propagação das 

espécies 

Documento em Word, aonde 

se defina qual vai ser a forma 

de multiplicação da espécie 

para conseguir ocupar a área 

disponível entre todas as 

famílias de camponeses. 

O texto deve indicar o 

espaçamento entre plantas, 

tempo desde propagada até 

atingir uma planta adulta, 

necessidades hídricas das 

plantas.  

2.1.2. Plano de manejo e 

preparação da 

terra 

Documento que especifique a 

preparação da terra, 

classificação do solo e 

prováveis correções do solo 

de forma orgânica. Indicar se 

precisa de rotatividade de 

culturas.  

Possuir a analise das 

propriedades químicas do 

solo aonde serão 

implantadas as espécies, e 

pelo menos 3 formas de 

correção do solo.  

2.1.3. Plano de tratos 

culturais 

orgânicos para 

cada espécie 

Documento onde ficara 

explicito como serão o 

manejo das plantas desde 

semeadas até atingir o 

tamanho desejado para coleta, 

tais como controle de plantas 

não desejadas, freqüência de 

Riego nos diversos momentos 

de desenvolvimento da 

planta.  

Indicar pelo menos 5 

controles fitossanitários 

das plantas. Indicar 3 

medidas corretivas e 3 

medidas preventivas para 

as plantas não desejadas.  

2.1.4. Plano de técnica 

de colheita 

Documento em Word, 

apresentando as épocas de 

colheita, partes das plantas 

Ter definido o momento 

oportuno para a coleta da 

plantas, definido quando 
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Identificação 

ID 
Pacote de 

Trabalho 

Especificação Critério de Aceitação 

desejadas para a extração do 

óleo essencial, o tamanho 

desejado das plantas para 

melhores rendimentos. 

as folhas apresentam a 

forma, tamanho e cor 

adequado para coleta. 

Definir faixa da 

porcentagem de umidade 

ideal para não interferir na 

qualidade do óleo 

essencial 

2.1.5. Plano de obtenção 

e 

acompanhamento 

do selo verde 

orgânico IBD 

Documento que proporcione 

as diretrizes para atender os 

protocolos para a certificação 

orgânica. 

Aprovação do gerente 

geral.  

2.2.1. Plano de 

operações pós- 

colheita, Carga e 

Descarga de 

Materiais. 

Plano que identifique a 

melhor forma para transportar 

a matéria prima para o setor 

de extração aonde seja 

evitado o deterioro da matéria 

prima. Eliminação de partes 

não interessantes para usar.  

Mínimo 5 diretrizes para o 

correto manejo da parte 

usada para extração. E do 

adequado 

desenvolvimento da mão 

de obra a usar no processo. 

2.2.2. Plano de extração 

Estandardizado 

Documento em Word, com as 

diretrizes para o 

procedimento de extração do 

óleo essencial, processado da 

planta, tempo de extração, 

melhores condições para o 

extrator. 

Estabelecido que tipo de 

Identificar as partes do 

procedimento que são 

manuais e as partes 

mecanizadas.  

Ter 1 (um) plano de 

distribuição do setor de 

extração. 
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Identificação 

ID 
Pacote de 

Trabalho 

Especificação Critério de Aceitação 

extrator é o mais adequado e 

que melhor se ajuste às 

necessidades da comunidade.  

2.2.3. Plano de 

embalagem e 

etiquetas do 

produto final 

Documento em Word que 

identifique e enumere cada 

uma das características 

desejáveis e não desejáveis 

do produto final. Cor, Odor, 

Sabor, elementos estranhos, 

Umidade, Conteúdo de outros 

constituintes. Embalagens ao 

varejo e ao atacado. Caixas 

para transporte, etiquetas, 

datas de validade, datas de 

fabricação. Etiquetas 

rotuladas como as 

informações necessárias.  

Possuir o padrão de 

embalagem e etiquetado de 

cada produto pronto para 

distribuição. 

2.2.4. Plano de 

tratamento dos 

resíduos, 

Reutilização de 

Água 

Documento aonde se registre 

o procedimento para o 

descarte das plantas que já 

passaram pelo processo de 

extração. Uso de elas em 

adubos dos mesmos plantios, 

venda a outros compradores 

interessados.  

Pelo menos 4 diretrizes 

para o uso ou descarte das 

plantas já hidro destiladas. 

2.2.5. Plano de Analise 

de qualidade 

física e química 

Documento que especifique 

os procedimentos para atingir 

a qualidade física e química 

desejada pelo cliente. Com o 

Ter um fluxograma 

explicito e ser aprovado 

pelo gerente geral do 
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Identificação 

ID 
Pacote de 

Trabalho 

Especificação Critério de Aceitação 

dos produtos objetivo de repetir uma e 

outra vez para poder atingir a 

homogeneidade no processo 

projeto 

2.3.1 Plano de Normas 

Técnicas 

Documento que identifique as 

normas que conforme o 

Ministério do Trabalho e do 

Emprego se ajustem à 

empresa segundo seu porte 

Definição das métricas 

para com a segurança, 

Higiene e Medicina do 

Trabalho.  

2.3.2. Selos e registros 

sanitários 

Os selos devem conter 

origem, forma de extração, 

cultivo e a composição, 

fabricação, distribuição, 

notificação de ANVISA.  

Cumprir com as 

especificações 

2.3.3. Plano de controle 

de qualidade do 

produto 

Métricas para o performance 

do produto e a conformidade 

de este com relação a ganhos 

de produtividade, redução de 

trabalho, diminuição de 

custos 

Cumprir com as 

especificações 

2.4.1. Plano de Vendas 

Nacionais 

Documento que registre os 

procedimentos para as vendas 

no mercado nacional, 

templates de contratos.  

Identificar o canal de 

distribuição do produto.  

2.4.2 Plano de Vendas 

Internacionais e 

Logísticas 

Documento que registre os 

procedimentos para as vendas 

no mercado nacional, 

templates de contratos. 

Identificar o canal de 

distribuição do produto. 
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Identificação 

ID 
Pacote de 

Trabalho 

Especificação Critério de Aceitação 

2.4.3. Agendamento de 

visitas técnicas e 

turísticas 

Agenda que permita a 

organização de cada uma 

destas visitas, como 

informando os visitantes os 

cuidados. 

Template de solicitação de 

visita, lugares de interesse 

a ser visitados, com os 

dados de cadastro de cada 

visitante, interesse na 

visita, duração.  

2.4.4. Plano de Custos Documentos em Excel que 

exemplifique os custos de 

produção, operacionais- 

manutenção, assim como os 

custos de descarte. E como 

cada tipo de custo vai ser 

orçado e controlado.  

Planilha de estimativas 

para cada tipo de custo.  

Template para qualquer 

mudança solicitada no 

custo.  

2.4.5. Plano de 

aquisições e 

contratações 

O documento indicará 

claramente que todo elemento 

externo participante do 

projeto irá garantir o 

fornecimento de seu produto, 

serviço para como o projeto. 

Métricas para como 

planejar as compras, como 

realizar as contrações e 

como encerrar os 

contratos. 

2.5.1. Propaganda Realizar um plano para o 

marketing social, dando a 

conhecer as responsabilidades 

da empresa, aonde se 

identifica o publico alvo, e a 

melhor forma para chegar a 

ele (Praça) e ter a combinação 

específica de ações de 

comunicação que a empresa 

usa para se comunicar com o 

Documento em Word 

aprovado pelo setor 

comercial 
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Identificação 

ID 
Pacote de 

Trabalho 

Especificação Critério de Aceitação 

público alvo (Promoção). 

Projetar a mensagem da 

comunidade envolvida e o 

fim ultimo da empresa, e 

mesurar o impacto deste no 

projeto.  

2.5.2. Site web O site na web deve ser 

institucional, que sirva de 

ponto de encontro entre o 

cliente e a empresa, e a 

empresa com seus 

fornecedores. 

Possuir a historia da 

empresa, a missão a visão 

dela. Os produtos e 

serviços oferecidos pela 

empresa. Como contatar-la 

com os diversos setores.  

2.6.1. Plano de recursos 

humanos 

No plano deve existir como 

fazer melhor uso das pessoas 

que participam no projeto e 

nas diversas atividades a 

desenvolver.  

Deve estar especificado 

como os recursos humanos 

vão estar alocados no 

cronograma.  Incluindo um 

organograma mostrando a 

estrutura da empresa. 

 

2.6.2. Contratações e 

mobilizações do 

RH 

Documento com as alocações 

financeiras para o 

gerenciamento do pessoal. 

Administrar o plano de 

gerenciamento do RH. 

Template com os critérios 

de avaliação dos 

resultados. 

2.7. Plano de 

seguridade 

industrial no 

processo 

Documento em Word e 

cartilhas com os processos de 

seguridade em todo o 

processo do andamento do 

Métricas que indiquem a 

prevenção e Controle de 

Riscos em Máquinas, 

Equipamentos e 
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Identificação 

ID 
Pacote de 

Trabalho 

Especificação Critério de Aceitação 

projeto. Instalações. 

3.1. Relatório de 

lições aprendidas 

Documentar os pontos fortes 

e fracos de todo o projeto.  

Mínimos dois itens para 

cada um dos setores 

envolvidos no projeto.  

3.2. Relatório final do 

Projeto 

Documento que deve conter 

como objetivo a 

documentação do histórico do 

projeto, sob uma perspectiva 

crítica. Deve ser feito e 

assinado pelo gerente do 

projeto e entregue ao comitê, 

assim como a patrocinadores 

e entidades que apoiaram o 

projeto. 

Atender as especificações. 

Aprovação pelo comitê e a 

gerencia. 

 

Assinaturas __________________, ______________________, ___________________ 

Data DD/MM/AAAA  

Local 

 

2.7. Cronograma 

O cronograma do projeto inclui datas de início e término planejadas para as atividades, os 

marcos, os pacotes de trabalho, e as contas de controle. Essas informações podem ser usadas 

para agregar custos nos períodos do calendário em que os custos são planejados a incorrerem. 
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Cronograma 

 

Titulo:

Data 11 de Agosto de 2015

Formato em Lista

Num. Atividade

1 Gerenciamento do Projeto

1.1 Iniciação do projeto

1.1.1 Termo de Abertura

1.1.2 Reunião Kick off

1.2 Plano do Projeto

1.2.1 Matriz de Stakeholders

1.2.2 Estrutura Analítica do Projeto

1.2.3 Cronograma

1.2.4 Plano de resposta a riscos

1.2.5 Plano de comunicações

1.2.6 Orçamento

1.2.7 Aprovação do plano do projeto

1.2.8 Plano de gerenciamento da qualidade do projeto

1.3 Monitoramento e controle do Projeto

1.3.1 Reuniões de acompanhamento

1.3.2 Relatórios de desempenho

2 Gerencia do Produto

2.1 Setor Agronomia

2.1.1 Plano de propagação das especies

2.1.2 Plano de manejo e preparação da terra

2.1.3 Plano de tratos culturais para cada especie

2.1.4 Plano de técnica de colheira

2.1.5 Plano de acompanhamento para obtençaõ de selo verde

2.1.6 Plano para o controle e monitoramento das especies

2.2 Setor Produção

2.2.1 Plano de tratos pós‐ colheita 

2.2.2 Plano de extração do óleo essencial

2.2.3 Plano de embalagem e etiqueta do produto final

2.2.4 Plano de tratamento dos residuos produzidos

2.2.5 Plano de analise de qualidade física e química dos produtos

2.3 Qualidade

2.3.1 Plano de normas técnicas

2.3.2 Selos e registros sanitários

2.3.3 Plano de controle de qualidade do produto

2.4 Setor Comercial

2.4.1 Plano de vendas nacionais

2.4.2 Plano de vendas internacionais e logistica

2.4.3 Agendamento de visitas técnicas e turísticas

2.4.4 Plano de custos

2.4.5 Plano de aquisições e contrações

2.5 Marketing

2.5.1 Propaganda

2.5.2 Site Web

2.6 Recursos humanos

2.6.1 Plano de recursos humanos

2.6.2 Contratações e mobilização do RH

2.7 Plano de seguridade de processo

3 Fechamento do projeto

3.1 Relatório de lições aprendidas

3.2 Relatório final do Projeto

Nome:

Função:

Assinatura de Aprovação:

Curitiba, 11 de Agosto de 2015

Nome do Gerente:

Projeto de Alinhar à metodologia de gerencia de projetos na produção de óleos essenciais na comunidade 

"XPTO" na regiáo "XY"

1° sem / 2016 2° sem / 2016

Elaborado por: 
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2.8. Orçamento 

Processo de agregação dos custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos autorizada. 

Benefícios: Determinação da linha de base dos custos para o monitoramento e controle do desempenho do projeto (Coghi M. 2015) 

ORÇAMENTO POR RECURSOS HUMANOS 

Participante Categoria Função 
Custo 
(R$/h)  

Gerente Geral Mestre Gerente R$ 15,00 

Engenheiro Agrônomo Especialista 
Coord. Área 

Agrícola 
R$ 14,00 

 
Engenheiro Produção e 
Qualidade 

Especialista Coord. Area P e Q R$ 14,00 
 

Contador  Superior Pleno 
Coord. Sector 

Comercial 
R$ 11,00 

 

Vendedor Aux. Técnico 
Coord. Sector 

Comercial 
R$ 6,00 

 
Publicistário Superior Pleno Coord. Marketing R$ 11,00 

HH – Semestre 1 

Participante 
Sub Total 

(horas) 
1 2 3 4 5 6 

  
Gerente Geral 960 160 160 160 160 160 160 
Engenheiro Agrônomo 160 0 0 0 0 0 160 
Engenheiro Produção e 
Qualidade 

0 0 0 0 0 0 0 
  

Contador  960 160 160 160 160 160 160 
Vendedor 800 0 160 160 160 160 160 
Publicitário 0 0 0 0 0 0 0 
Total 2.880 320 480 480 480 480 640 
R$ - Semestre 1               
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Participante Sub Total (R$) 1 2 3 4 5 6 

Gerente Geral 14.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Engenheiro Agrônomo 2.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240,00

Engenheiro Produção e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contador  10.560,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00

Vendedor 4.800,00 0,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00

Publicitário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 32.000,00 4.160,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 7.360,00

HH – Semestre 2 

Participante Sub Total (horas) 1 2 3 4 5 6 

Gerente Geral 960 160 160 160 160 160 160 

Engenheiro Agrônomo 800 160 160 160 160 160 0 

Engenheiro Produção e Qualidade 480 0 0 0 160 160 160 

Contador  960 160 160 160 160 160 160 

Vendedor 960 160 160 160 160 160 160 

Publicitário 0 0 0 0 0 0 0 

Total 4.160 640 640 640 800 800 640 

R$ - Semestre 2               

 

Participante Sub Total (R$) 1 2 3 4 5 6 

Lury Forero 14.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Engenheiro Agrônomo 11.200,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 0,00

Engenheiro Produção e Qualidade 6.720,00 0,00 0,00 0,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00

Contador  10.560,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00

Vendedor 5.760,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00

Publicitário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 48.640,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 9.600,00 9.600,00 7.360,00
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MATERIAL DE CONSUMO 

MATERIAL DE CONSUMO  

Descrição Origem Tipo 
Custo 

Unitário  
Quant. Total. Valor total 

Semestre 1 Semestre 2 

Quantidade Custo Quantidade Custo 

Material de Consumo (Papelaria) Nacional Material de consumo 500,00 12 6.000,00 6 3.000,00 6 3.000,00 

Material de Consumo (Embalagem 
Produto Final) 

Nacional Material de consumo 1.000,00 6 6.000,00 0 0,00 6 6.000,00 

TOTAL 12.000,00 TOTAL: 3.000,00 TOTAL: 9.000,00 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
                      

MATERIAL DE CONSUMO  

Descrição Origem Tipo 
Custo 

Unitário  
Quant. Total. Valor total 

Semestre 1 Semestre 2 

Quantidade Custo Quantidade Custo 

Hidrodestilador Nacional Materiais e equipamentos 8.000,00 1 8.000,00 1 8.000,00 0 0,00 

Computadores e Impressora Nacional Materiais e equipamentos 3.000,00 1 3.000,00 1 3.000,00 0 0,00 

Celulares Nacional Materiais e equipamentos 300,00 2 600,00 2 600,00 0 0,00 

Ferraamentas Nacional Materiais e equipamentos 250,00 6 1.500,00 6 1.500,00 0 0,00 

Maquinaria para Tratamento de H2O Nacional Materiais e equipamentos 2.500,00 1 2.500,00 0 0,00 1 2.500,00 

TOTAL 15.600,00 TOTAL: 13.100,00 TOTAL: 2.500,00 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 

MATERIAL DE CONSUMO  

Descrição Origem Tipo 
Custo 

Unitário  
Quant. Total. Valor total 

Semestre 1 Semestre 2 

Quantidade Custo Quantidade Custo 

Contratação Certificador Orgânico Nacional Serviços de Terceiros 1.000,00 12 12.000,00 6 6.000,00 6 6.000,00 

Contrato com Famílias Produtoras Nacional Serviços de Terceiros 1.500,00 12 18.000,00 6 9.000,00 6 9.000,00 

TOTAL 30.000,00 TOTAL: 15.000,00 TOTAL: 15.000,00 
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VIAGENS E DIARIAS 
                      
MATERIAL DE CONSUMO  

Descrição Origem Tipo 
Custo 

Unitário 
Quant. 
Total. 

Valor 
total 

Semestre 1 Semestre 2 
Quantidade Custo Quantidade Custo 

Viagens para reuniões  Nacional Viagens e Diárias 500,00 6 3.000,00 3 1.500,00 3 1.500,00 
Viagens para coleta de 
informação em campo 

Nacional Viagens e Diárias 1.000,00 2 2.000,00 2 2.000,00 0 0,00 

TOTAL 5.000,00 TOTAL: 3.500,00 TOTAL: 1.500,00 

CRONOGRAMA FINANCEIRO CONSIDERANDO TOTAL DE RECURSOS POR MESES 

CRONOGRAMA FINANCEIRO - SEMESTRE 1 
Tipo Sub Total 1 2 3 4 5 6 
Recursos Humanos 32.000,00 4.160,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 7.360,00
Serviços de terceiros - Outros  15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Materiais e equipamentos  13.100,00 250,00 3.850,00 250,00 250,00 8.250,00 250,00
Material de consumo  3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Viagens e Diárias  3.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00  500,00
Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 66.600,00 7.410,00 13.470,00 8.370,00 9.870,00 16.370,00 11.110,00
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CRONOGRAMA FINANCEIRO - SEMESTRE 2 
Tipo Sub Total 1 2 3 4 5 6 
Recursos Humanos 48.640,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 9.600,00 9.600,00 7.360,00
Serviços de terceiros - Outros  15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Materiais e equipamentos  2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de consumo  9.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Viagens e Diárias  1.500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 76.640,00 11.360,00 14.360,00 11.360,00 14.100,00 13.600,00 11.860,00

RESUMO DO TOTAL DO PROJETO 

Tipo de Custos   Semestre 1 Semestre 2 
Recursos humanos   R$ 32.000,00 R$ 48.640,00
Serviços de terceiros  R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
Materiais e equipamentos   R$ 13.100,00 R$ 2.500,00
Material de consumo   R$ 3.000,00 R$ 9.000,00
Viagens e Diárias   R$ 3.500,00 R$ 1.500,00
Total R$ 66.600,00 R$ 76.640,00

Tipo de Custos TOTAL ($R) 
Percentual 

(%)    
Recursos humanos   R$ 80.640,00 56,30%
Serviços de terceiros  R$ 30.000,00 20,94%
Materiais e equipamentos   R$ 15.600,00 10,89%
Material de consumo   R$ 12.000,00 8,38%
Viagens e Diárias   R$ 5.000,00 3,49%
Total R$ 143.240,00 100,0%



 

39 

 

2.9. Plano de Gerenciamento das Comunicações 

O plano descreve como as comunicações do projeto serão planejadas, estruturadas, 

monitoradas e controladas. O plano contém as seguintes informações: 

Requisitos de comunicações das partes interessadas; Informações a serem comunicadas, 

incluindo idioma, formato, conteúdo e nível de detalhes; 

Motivo da distribuição daquelas informações; Intervalo de tempo e freqüência para a 

distribuição das informações necessárias e recebimento da confirmação ou resposta, se 

aplicável; Pessoa responsável por comunicar as informações; Pessoa responsável por autorizar 

a liberação das informações confidenciais; Pessoa ou grupos que receberão as informações; 

Métodos ou tecnologias usados para transmitir as informações, como memorandos, email e/ou 

comunicados de imprensa; 

Fluxogramas do fluxo de informações no projeto, fluxos de trabalho com a seqüência de 

autorização possível, lista de relatórios, planos de reuniões, etc.; e Restrições de comunicação, 

normalmente derivadas de leis ou regulamentos específicos, tecnologias, e políticas 

organizacionais, etc. 

O plano de gerenciamento das comunicações também inclui modelos para as reuniões da 

equipe do projeto, reuniões eletrônicas e mensagens de e-mail. 

Plano de comunicações 

Órgão: Cooperativa Essencialmente Óleos  

Projeto:  Alinhamento da Gerencia de Projetos na empresa Essencialmente óleos – 

Projeto envolvendo uma comunidade XPTO na cidade XY.  

Elaborado por: <Nome do colaborador e função>  Versão:  _._ 

1. Introdução 

As informações gerais de como deverão ser geradas coletadas e distribuídas e armazenadas 

nos arquivadores de forma escrita no local aonde se encontre a equipe de trabalho, assim 

como na pasta de comunicações de cada usuário do sistema conectado.  

2. Definição de Políticas 
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Os prazos para a convocação das reuniões não planejadas e os responsáveis pela elaboração e 

distribuição da pauta de reunião deveram ser informadas 15 dias antes da data de reunião.  A 

elaboração da documentação final do Projeto será realizada pelo gerente geral.  

A elaboração dos documentos será com o uso das normas da BNT em português. Se for 

necessário incluir um glossário com as siglas, ou termos técnicos específicos empregados no 

projeto. 

Todos os documentos devem conter a identificação do projeto, cabeçalho, rodapé, controle de 

versões, datas, índice, conforme prévia definição da equipe do projeto. 

2.9.1. Modelo de Ata de Reunião 

O modelo para dar seqüência ao contemplando nas atas de reuniões será o seguinte: 
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Modelo Atas de Reuniões 

Órgão: Cooperativa Essencialmente Óleos  

Ata de Reunião 

Projeto:  

Elaborado por: <nome e função>  Versão:  _._ 

I. Relação dos presentes 

 

II Assuntos tratados 

 

III Decisões tomadas 

 

IV Ações a serem empreendidas e prazos Responsável 

  

  

APROVADO PELOS PRINCIPAIS ENVOLVIDOS:  

NOME FUNÇÃO 
ASSINATURA DE APROVAÇÃO 

   

  Cidade, Estado 

  Em __ de _____ de 20__. 

APROVADO POR:   

  

 Nome do Gerente do Projeto 
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2.9.2. Mapa das Comunicações 

Órgão: Cooperativa Essencialmente Óleos 

Projeto: Alinhamento da Gerencia de Projetos na empresa Essencialmente óleos – Projeto envolvendo uma comunidade XPTO na cidade XY. 

Elaborado por: <Nome completo do colaborador e Função>  Versão:  _._ 

1.Parte interessada 

(destinatário) 

2.Assunto da 

informação 

3.Documentos 

relacionados 

4.Meio ou Método 5.Freqüência 6.Ação esperada 7.Responsável 

(emissor) 
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2.9.3. Modelo de Relatório de Desempenho 

Órgão: Cooperativa Essencialmente Óleos  

Projeto: <nome> 

Elaborado por: <nome do colaborador e 

função>  

Identificação do Relatório: 

1.  Atividades Realizadas: 

 

2.  Atividades Pendentes: 

 

3.  Pontos de Atenção: 

 

4.  Próximas Atividades: 

 

5.  Situação em relação ao cronograma planejado: 

 

Cidade, Estado. Em __ de _____ de 2016. 

APROVADO POR:  

  

 Nome do Gerente do Projeto 
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2.10. Formato para entregas 

O processo que especifica como será obtida a aceitação formal de cada uma das entregas do 

projeto concluídas será a través do seguinte formato: 

O processo para controlar as solicitações de mudança na especificação do escopo do projeto 

detalhada serão processadas a través do seguinte formato 

Os componentes do plano de gerenciamento dos requisitos podem incluir, mas não estão 

limitados, a: Como as atividades dos requisitos serão planejadas, rastreadas e relatadas; 

Atividades de gerenciamento da configuração tais como: a maneira como as mudanças do 

produto serão iniciadas, como os impactos serão analisados, rastreados, monitorados e 

relatados, assim como os níveis de autorização necessários para aprovar tais mudanças; 

2.11. Plano de Mudanças 

Projeto: Alinhamento à metodologia de gerencia de projetos na produção de óleos essenciais na 

comunidade "XPTO" na regiáo "XY" 

Elaborado por: Gerente Geral Versão: 1.0 

Introdução 

Como resultados das comparações dos resultados planejados com os reais serão emitidos 

solicitações de mudança para expandir, ajustar ou escopo do projeto ou do produto, ou 

requisitos de qualidade e linhas de base do cronograma ou dos custos. As solicitações de 

mudança podem exigir a coleta e documentação de novos requisitos. As mudanças podem 

causar impacto no plano de gerenciamento do projeto e nos documentos do projeto, ou nas 

entregas de produto. As mudanças que atenderem aos critérios de controle de mudança do 

projeto devem passar pelo processo de controle integrado de mudanças estabelecido para o 

projeto. As mudanças podem incluir, mas não estão limitadas às seguintes: 

Ação corretiva: Uma atividade intencional que realinha o desempenho dos trabalhos do 

projeto com o plano de gerenciamento do projeto; 

Ação preventiva: Uma atividade intencional para garantir que o desempenho futuro do 

trabalho do projeto esteja alinhado com o plano de gerenciamento do projeto; e 

Reparo de defeito: atividade intencional para modificar um produto ou componente do 

produto não conforme. 
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Solicitação de Mudança  

O processo a ser utilizado quando da detecção de uma necessidade de mudança, será:  

Documento escrito aonde se especifique a pessoa que esta solicitando a mudança, identificar 

pelo menos 3 impactos que este pode geram no desenvolvimento do projeto. Deve conter o 

nome da pessoa que autoriza a mudança. 

Modelo de formulário de solicitação de mudanças 

Empresa produção de óleos essenciais na comunidade "XPTO" na região "XY"  
Solicitação de Mudança (SM) nº___/___ 

Projeto: 
Solicitado por:  

Descrição da mudança solicitada: 
 

Justificativa: 
 
 

Data:   Nome: Assinatura: 
PARECER DO GERENTE DO PROJETO 

Impactos identificados: 
No cronograma - 
No custo - 
Na qualidade -  
Em outros projetos - 
Data:__________Nome:_______________________ Assinatura :__________________________ 

PARECER 
Aprovação    (   ) Rejeição    (   ) 

Observações: 
 
 

Data: Assinatura: 

 

Sistema de Monitoramento 

O acompanhamento de cada mudança proposta será com o repasse de informes para os 

envolvidos, bem como a implementação das aprovadas. O procedimento e os responsáveis 

devem ter a obrigação de informar, distribuir e aprovar, até a completa mudança.  

A mudança deverá ser arquivada em formato de formulário em papel a ser armazenado no 

local aonde esta estabelecida a equipe do projeto. 
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3. CONCLUSÕES 

Reafirma-se a relevância de conduzir o ciclo de vida de um projeto por meio de uma clara 

estruturação da EAP, Dicionário da EAP, a matriz de stakeholders, e as 10 áreas do 

conheciemtno envolvidas do desenvolvimento do processo de planejamento de um projeto 

(Integração, escopo, tempo, custo, qualidade, riscos, comunicação, aquisições, recursos 

humanos e stakeholders). 

A estrutura analítica do projeto (EAP ou WBS) é o coração de todo o esforço do planejamento 

no projeto, a qual vai me permitir a decomposição do escopo do projeto em entregáveis 

mensuráveis e controláveis.  

Destaca-se que a EAP como o dicionário da EAP desmembra o projeto em porções 

gerenciáveis, garantindo que todos os elementos de trabalho necessários à conclusão do 

escopo do projeto sejam identificados. Permitindo dimensionar um todo e facilitando os 

pontos cruciais para o sucesso do mesmo, “Fazer certo, da primeira vez”.  
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