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Resumo 

 

 Palavras Chave: projetos, marketing, odontologia, serviços. 

 

O mercado profissional na área odontológica têm encontrado cada vez mais 

dificuldades para aumentar o fluxo de pacientes nos consultórios, e 

consequentemente, o crescente lucro do negócio. A situação sócio econômica e 

cultural da população em relação aos cuidados com a saúde bucal, o grande número 

de profissionais atuando no mercado, as altas taxas de regulamentação da profissão 

são situações encontradas pelos profissionais da categoria, fazendo com que muitos 

desistam da profissão. Aos que resistem, faz-se necessário buscar estratégias de 

atução inovadoras e atraentes aos pacientes. Neste contexto que o presente 

trabalho foi realizado: implantar estratégias de marketing como diferencial 

competitivo na Clínica Odontológica iDent. Perante a grande concorrência na região 

primária da clínica, a diminuição de pacientes e as dificuldades financeiras em 

função da alta despesa fixa da clínica, era necessário fazer algo diferente em busca 

de novos pacientes e manutenção dos atuais. A implantação do departamento de 

marketing na iDent tem como objetivo realizar ações promocionais, institucionais, 

inserção no ambiente digital e reformas na comunicação visual. Para que a 

implantação do Departamento de Marketing fosse realizada de forma estruturada, 

optou-se pela utilização da metodologia de gerenciamento de projetos, uma vez que 

esta se molda independente da complexidade do projeto ou porte da organização. O 

trabalho será realizado conforme os processos apresenteados na quinta edição do 

PMBOK. Cada um desses processos tem um detalhamento específico e uma 

abrangência própria, porém, está integrado, a todo momento, com os demais, 

formando um todo único e organizado.   



 

 

Abstract 

 

 Key Words: project, marketing, dentistry, service. 

 

The professional market in the dental field have increasingly found it difficult to 

increase the flow of patients in clinics, and consequently, the increasing business 

profit. The situation economic and cultural partner of the population in relation to the 

care of oral health, the large number of professionals working in the market, the high 

profession regulatory fees are situations encountered by professional category, 

causing many to give up the profession. hose who resist, it is necessary to seek 

innovative operating strategies and attractive to patients. In this context that the 

present work has been done: implement marketing strategies as a competitive 

advantage in the Dental Clinic Ident. Given the fierce competition in the primary 

region of the clinic, the reduction of patients and the financial difficulties due to the 

high fixed cost of the clinic, it was necessary to do something different in search of 

new clients and maintain current. The implementation of the marketing department at 

Ident aims to conduct promotional activities, institutional, inclusion in the digital 

environment and reforms in visual communication. For the implementation of the 

Marketing Department were conducted in a structured manner, we opted for the use 

of project management methodology, since it molds regardless of project complexity 

or size of the organization. Work will be performed according to the apresenteados 

processes in the fifth edition of the PMBOK. Each of these processes has a specific 

detailing and its own scope, however, is integrated at all times, with the other, 

forming a single and organized whole. 
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1 Introdução  

 

A competitividade nos negócios tem sido um tema bastante debatido no meio 

acadêmico, pelos consultores e interessados neste mundo. Esta competição 

acirrada entre as empresas e a constante necessidade de inovação estão 

fazendo as empresas se depararem com mudanças frequentes, além de 

promover melhorias na sua competitividade. Os executivos estão aceitando 

desafios cada vez mais complexos resultantes da crescente demanda produtos, 

serviços e tecnologias cada vez mais velozes e inovadoras.  

Se a sobrevivência neste cenário complexo é complicada para as grandes 

empresas, para as quais normalmente sobram recursos, ela é ainda pior para as 

pequenas e médias empresas. Apesar da grande flexibilidade e adaptabilidade, 

os recursos financeiros e humanos são mais limitados. Desta forma, essas 

empresas passam mais tempo ajustando-se às turbulências do que tomando 

ações preventivas ou ações de controle efetivo.  

Essa situação revela a necessidade de sugerir processos de gerenciamento 

mais eficientes de modo que as pequenas e médias empresas possam aplicar 

estratégias que permitam atingir melhor desempenho. Se por um lado estas 

empresas vivenciam pouca burocracia, por outro lado, não conseguem 

aproveitar lições aprendidas, erros e acertos passados, processos 

implementados com sucesso, boas práticas, entre outros, para obter ganhos de 

produtividade em novos processos.  

O gerenciamento de projetos é uma das áreas de gestão que pode ser 

desenvolvida e adaptada para a pequena e média empresa. A sociedade 

moderna descobriu que os projetos são uma forma eficaz de introduzir 

mudanças, processos, produtos novos, realizar mudanças organizacioniais e 

criar oportunidades. O desafio dos dias de hoje é conduzir projetos dentro de 

uma sistemática organizada, focando em resultados, no cumprimento de prazos, 

de custos razoáveis e entregando produtos ou serviços de qualidade.  
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A necessidade de reinventar-se atinge a grandes, médias e pequenas 

empresas, de diversos segmentos, seja entregando produtos ou serviços. Na 

área da saúde não têm sido diferente. Se por um lado o excesso de profissionais 

(o Brasil é o maior país com proporção de dentista por habitante) fez com que 

muitos profissionais abandonassem a profissão, outros se readaptaram ao 

mercado buscando novos conhecimentos, entre eles, os conceitos de marketing 

na odontologia. O cenário atual é: concorrência, grande número de novos 

profissionais todos os anos, poder de barganha dos consumidores em função do 

acesso à informação, os planos odontológicos resultam em menos pacientes e 

menos receita.  

Neste contexto, a justificativa do presente trabalho é que os integrantes do 

mercado de prestação de serviços odontológicos necessitam ir muito além de 

prestar um serviço de qualidade e um bom atendimento. É preciso diferenciar-se 

utilizando ferramentas de marketing encantando seus pacientes e tornando-os 

fiéis. Realizar ações promocionais para atrair novos pacientes e buscar um 

posicionamento no mercado.  

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é propor a implantação de um 

departamento de marketing na Clínica iDent, utilizando a metodologia de 

projetos. Como objetivos específicos, serão obervados os seguintes pontos:  

 Analisar o mercado de clínicas odontológicas de Curitiba.  

 Estruturar o departamento de marketing na organização.  

 Desenvolver estratégias comerciais para aumentar o número de novos 

pacientes.  

 Desenvolver estratégias de marketing para fidelizar pacientes atuais. 

Uma estratégia de marketing torna o negócio menos vulnerável às crises,  pois 

estas podem, em sua maioria, ser previstas com antecedência. Também é 

possível superar os concorrentes, planejando cuidadosamente os serviços mais 

adequados aos desejos dos pacientes.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 O CENÁRIO DA ODONTOLOGIA NO BRASIL  

 

Os dentistas, em conjunto com os médicos e enfermeiros constituem o núcleo 

básico de profissionais de nível superior que cuidam da saúde da família. Nas 

últimas décadas, o exercício da profissão de cirurgião dentista tem passado por 

diversas modificações, resultado da influência de diversos fatores. O avanço 

tecnológico, de especialização, a popularização dos sistemas de odontologia de 

grupo, o crescimento no número de postos de trabalho na rede pública de serviços 

de odontologia.  

Cada vez mais aumentam as dificuldades dos cirurgiões dentistas em relação 

ao fluxo de pacientes no consultório, provavelmente, também ocasionadas pela 

situação socioeconômica e cultural da população, além da má distribuição de 

profissionais no país. Em 2014, o Brasil possuia 261 mil dentistas com sua maior 

concentração nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais 

(www.brasildefato.com.br). Este número representa que 19% dos dentistas do 

mundo estão no Brasil, segundo o Conselho Federal de Odontologia.  

 

Região CD População 
Proporção 

Pop/CD Média 

Maior Valor 

Pop/CD/UF 

Menor Valor 

Pop/CD/UF 

Sudeste 129473 77873120 601 829 Espírito Santo 549 São Paulo 

Centro Oeste 17706 13222854 747 986 Mato Grosso 467 D Federal 

Sul 34561 26733595 774 806 R Grande Sul 752 Paraná 

Nordeste 29714 51534406 1734 3634 Piauí 1484 Sergipe 

Norte 8121 14623316 1800 2304 Pará 1077 Tocantins 

Brasil 219.575 183987291 938 3634 Piauí 467 D Federal 

Tabela 1: Proporção de população por cirurgiões dentistas em regiões brasileiras, Brasil 2008   

Fonte: Perfil atual e tendências do cirurgião dentista brasileiro (2011)   

 

http://www.brasildefato.com.br/
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A Organização Mundial da Saúde recomenda 01 dentista para cada 1.200 

habitantes. O Brasil tem um efetivo de dentistas entre os maiores do mundo, porém, 

conforme vemos na Figura 01, com uma distribuição desigual, gerando um 

desalinhamento na relação de oferta e procura do mercado. A região sul e sudeste, 

que concentram a maior renda do Brasil, abrigam não somente o número de 

universidades, mas também o número de profissionais.  Estes números refletem 

problemas coletivos encontrados pelos dentistas: baixa remuneração da profissão, 

perda de prestígio social da Odontologia, escassez de empregos, taxa de 

regulamentação da profissão, impostos, entre outros.  

No passado, a especialização era um diferencial competitivo do dentista, mas 

atualmente, com o número de cursos se multiplicando de maneira virtiginosa, todo 

profissional tem a chance de se especializar. Hoje, a competitividade presente em 

todas as profissões, não diferente na Odontologia, faz com que o cirurgião dentista, 

cada vez mais, torne-se um empreendedor, um possuidor de qualidades técnicas e 

científicas, e desenvolvedor de competências administrativas. Porém, um mercado 

saturado, especialmente na região sul do país,  responde pouco a todos os esforços 

que os dentistas realizam.  

Como os profissionais sobreviverão a todas essas dificuldades e uma 

concorrência tão acirrada? É importante que o cirurgião dentista determine o público 

alvo, estude o mercado alvo e o ponto de atendimento profissional e mantenha um 

relacionamento saudável com seus pacientes. Porém, estas estratégias não são 

mais suficientes para diferenciar-se no mercado. Segundo Philip KOTLER (2000, p. 

309), “diferenciação é o ato de desenvolver um conjunto de diferenças significativas 

para distinguir a oferta da empresa da oferta da concorrência.”  

É neste contexto que surge a aplicação dos conceitos de marketing como 

diferencial competitivo em empresas prestadoras de serviços de saúde. Segundo 

TEIXEIRA et al. (2010) o marketing pode contribuir em muito para o aperfeiçoamento 

das práticas, dos produtos e dos serviços de saúde, adequando-os ao ambiente que 

os condiciona e aos pacientes e clientes a que se destinam, proporcionando a estes 

maior satisfação e bem-estar, diminuindo suas ansiedades naturais, relacionadas à 

sua saúde mental e física. RIBEIRO defende: 
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“Com a evolução do Marketing em nosso país, praticamente em 
todas as atividades, industriais e comerciais, é chegada a hora dos 
profissionais de saúde o adotarem como forma de manterem seus 
níveis de clientela e sempre que possível partirem em busca de 
acréscimos, bem vindos em todos os setores. Com ele se pode 
atentar e atender necessidades e desejos, pela arte de encantar 
clientes.”  

 Antonio RIBEIRO (2010, p. 60) 

 

2.2 METODOLOGIA  

 

Diante do cenário acima citado, o presente trabalho tem como objetivo 

apresentar um projeto de implantação de um departamento de marketing em clínica 

odontológica de médio porte , que realize ações estratégicas de relacionamento com 

pacientes, busca por novos clientes e posicionamento de destaque no mercado. 

Considerando que as pequenas empresas vivem uma realidade bem diferente das 

grandes, em função de suas características, e acabam tratando o gerenciamento de 

projetos de forma simplificada.  

 Segundo PASSOS (2008) a fim de aumentar a eficácia das pequenas 

empresas fortalecendo o setor, há que se buscar aumento da produtividade 

empresarial, com redução de custos. Tudo isso demanda difusão de modernas 

técnicas de gestão adaptadas às características e especifidades de cada segmento, 

apoio técnico e gerencial e o desenvolvimento dos recursos humanos. O 

gerenciamento de projetos é uma das áreas de gestão a ser desenvolvida e 

adaptada para a pequena empresa.  

 A decisão de apresentar esta proposta dentro da metodologia de projetos se 

deu em busca da melhoria na produtividade, redução de perdas por falta de 

processos e principalmente para melhoria na competitividade perante a 

concorrência. Potencializar os diferenciais competitivos da Clínica iDent, melhorar 

processos internos e comunicação com pacientes, tornando a equipe motivada e 

focada nas estratégias de marketing. Para que se entenda o que é o gerenciamento 

de um projeto, faz-se necessário conhecer a definição de projeto. A definição de 

VARGAS: 
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“Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por 
uma sequência clara e lógica de eventos, com inicio, meio e fim, 
que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo 
conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de 
tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade.”  

 Ricardo VARGAS (2003, p. 8) 

 Para PASSOS (2008), gerenciar projetos é essencialmente administrar para 

atingir objetivos definidos. E quando o planejamento, execução e controle são 

exercidos de forma adequada, o projeto traz benefícios para todas as partes 

interessadas. O gerenciamento de projetos têm se mostrado eficaz em conseguir os 

resultados desejados dentro do prazo e do orçamento definido pela organização, 

pois aumenta o controle gerencial de todas as fases a serem implementadas, uma 

vez que o planejamento e detalhamento foram realizados.  

 O presente trabalho foi estruturado seguindo os processos de gerenciamento 

de projetos apresentados pelo PMBOK (Project Managment Body ok Knowledge). O 

PMBOK é um conjunto de práticas na gestão de projetos organizado pelo PMI 

(Project Managment Institute) e é considerado a base do conhecimento sobre gestão 

de projetos por profissinais da área. O PMBOK, em sua quinta edição, define 47 

processos no gerenciamento de projetos, conforme apresentados abaixo na Figura 

01. A aplicação e adequação destes processos dependerão do contexto e das 

necessidades de cada projeto. Estes processos estão divididos em cinco grupos: 

 Iniciação; 

 Planejamento; 

 Execução; 

 Monitoramento e controle; 

 Encerramento.  

Segundo VALLE et al. (2010, p. 79) “os processos podem ser divididos em 

áreas, agrupados por requisitos de conhecimento, ou seja, processos que são 

tratados por um conjunto similar de entradas e saídas”. Desta forma, o presente 

trabalho foi desenvolvido de acordo com a divisão das áreas do conhecimento 

determinadas pelo PMBOK em sua quinta edição. São elas: 

 Integração do gerenciamento do projeto; 

 Gerenciamento do escopo do projeto; 
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 Gerenciamento de tempo do projeto; 

 Gerenciamento de custo do projeto; 

 Gerenciamento da qualidade do projeto; 

 Gerenciamento de recursos humanos do projeto;  

 Gerenciamento de stakeholders do projeto; 

 Gerenciamento das comunicações do projeto; 

 Gerenciamento de riscos do projeto; 

 Gerenciamento de aquisições do projeto.  

 

 

Figura 01 – Processos do Gerenciamento de Projetos -  Guia PMBOK – 5ª edição  

Fonte: Gerenciamento de Projetos – Estabelecendo Diferenciais Competitivos (2003) 

 

 

 Para dar início ao projeto em estudo, foi desenvolvido seu primeiro 

documento, chamado de termo de abertura, que autoriza formalmente o início do 

projeto na organização. SOTILLE et al (2010, p. 42) afirma que o termo de abertura 

“é um documento essencial, em particular nos estágios iniciais do projeto, pois 
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consolida informações-chave para suporte à decisão sob níveis mais elevados de 

incertezas que caracterizam os inicios dos projetos”. É uma espécie de contrato 

entre as partes interessadas. Abaixo, o termo de abertura do Projeto Marketing na 

iDent: 

 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 

Código 
(Ano/Seq.): 

2016/01 

Início: 
01/2016 

Término: 
06/2016 

 

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 
 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Gerente do Projeto: Janiffer Massaneiro 

Responsabilidades: o gerente de projetos deverá disponibilizar as informações neessárias 

para a equipe, acompanhar o desenvolvimento de cada etapa, gerir os recursos financeiros 

alocados e aprovados para o projeto. Deverá reportar semanalmente o progresso do projeto ao 

patrocinador.  

Autoridade: o gerente de projeto terá autoridade para contratar as empresas terceirizadas 

quando necessário e autorizar orçamentos até o valor pré-determinado de sua alçada.  

Projeto/Descrição: O projeto Marketing na iDent propõe a implantação de um departamento de 

marketing na Clínica Odontológica iDent, localizada no centro de Curitiba, no Paraná. O 

departamento de marketing visa criar ações institucionais com pacientes atuais para que 

retornem a utilizar os serviços odontológicos. Além disso, pretende criar ações promocionais 

para prospectar novos clientes, inserir a empresa no ambiente digital, e propor modificações na 

comunicação visual externa, tornando o ponto comercial mais visível e valorizando a localização 

estratégica em que está situado.  

Justificativa do projeto: Diante das dificuldades relatadas pela Diretoria da Clínica iDent e de 

sua equipe de cirurgiões dentistas em relação ao fluxo de pacientes nos consultórios, e da 

grande oferta de serviços odontológicos disponíveis em Curitiba, percebeu-se a necessidade de 

buscar a diferenciação no atendimento e serviços prestados em relação à concorrência.  Neste 

contexto, a implantação de um departamento responsável por realizar ações de marketing, 

poderá contribuir em muito para o aperfeiçoamento das práticas, dos serviços de saúde, 

adequando o ambiente aos pacientes a que se destinam, proporcionando maior satisfação e 

bem-estar, fazendo com que se tornem fiéis. Além disso, buscar novos interessados em usufruir 

dos serviços da clínica, tornando-a mais conhecida e consequentemente aumentando o fluxo de 

pacientes.  

Objetivo: 

Elaborar um projeto detalhado para implantação de um departamento de marketing na Clínica 
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iDent, que atenda às necessidades dos pacientes atuais através de ações de relacionamento, e 

também às necessidades dos dentistas e organização no aumento do fluxo de pacientes na 

clínica. O projeto deverá ser implantado até Junho de 2016.  

Requisitos: 

 Que o orçamento projeto não ultrapasse R$ 192.750,00 

 Que o trabalho de criação de artes gráficas seja realizado por uma agência de 

publicidade terceirizada. 

  Que o departamento proposto no projeto tenha um coordenador de cargo efetivo e seja 

subordinado à Diretoria da empresa.  

Prazo: 06/2016 Investimento: R$ 192.750,00 

Principais fases - Macros Datas Custos 

Aquisições de mobiliários e equipamentos 05/02/2016 R$ 10.150,00 

Contratação de colaboradores para o departamento 27/01/2016 R$ 15.900,00 

Contratação de empresa para reestruturar o site 08/03/2016 R$ 8.000,00 

Início do envio dos cartões de aniversário via e-mail para 

pacientes 

15/04/2016 R$ 900,00 

Início dos contatos com empresas e escolas para realização 

das ações promocionais 

10/05/2016 R$ 4.283,00 

Restrições:  

 Orçamento do projeto limitado a R$ 192.750,00 

 Restrições de comunicação e publicidade estabelecidas pelo CRO – Conselho Regional 

de Odontologia. 

Premissas: 

 A Clínica terá contrato com agência de comunicação terceirizada. 

 O Departamento de Marketing contará com uma colaboradora Operadora de 

Telemarketing. 

 Quando necessário, o Departamento de Marketing contará com o suporte de uma 

estagiária da Recepção para a realização das ações promocionais. 

Riscos: 
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Os principais riscos para o projeto são: 

 Alta rotatividade na equipe. 

 Falta de interesse dos colaboradores pelas ações implantadas pelo Setor de Marketing. 

 Poucas solicitações de empresas e escolas pelas ações de prevenção de saúde bucal. 

 Atraso na entrega do novo site. 

 Baixa indicação da iDent pelos profissionais de saúde. 

 Crescimento de 10% na entrada de novos pacientes. 

 Retorno positivo do investimento em Google. 

 Engajamento dos colaboradores na campanha de indicação de pacientes de  ortodontia. 

Critérios para o sucesso do projeto: 

Que a equipe do projeto consiga engajar os demais colaboradores ao propósito da implantação 

do departamento de marketing. Que os investimentos para a realização das ações sejam 

aprovadas. Que recursos externos sejam encontrados dentro do perfil desejado.  

Comentários: 

Aprovado por: Dra. Maria Fernanda Leão – Patrocinadora  

Figura 02 – Termo de Abertura do Projeto Marketing na iDent 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 

2.3 PLANO DO GERENCIAMENTO DO PROJETO 

 

Segundo Valle et al (2010, 2010), “ é o processo de registro das atividades 

necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos na principal 

fonte de informações de como o projeto será planejado, executado, monitorado, 

controlado e encerrado.” O plano do gerenciamento do projeto Marketing na iDent 

será apresentado abaixo: 

 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 

Código 
(Ano/Seq.): 

2016/01 

Início: 

01/2016 

Término: 

06/2016 
 

PLANO GERENCIAMENTO DO PROJETO 
 

Título do Projeto: Marketing na iDent 
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Diretora 
Geral 

Gerente 
Operacional 

Ass. Adm. 
Secretaria 

Ass. Adm. 
Compras 

Equipe de 
Recepção 

Coordenadora 
de Marketing 

Aux. 
Marketing 

1 

Aux. 
Marketing 

2 

Analista de 
Marketing  

Estagiária 
de 

Marketing 

Operadora de 
Telemarketing  

1. Objetivo 

       Descrever junto com seus planos auxiliares como o projeto será executado, monitorado, 

controlado e encerrado. Os planos auxiliares serão apresentados nos documentos 

subsequentes: 

 Plano de Gerenciamento de Escopo, 

 Plano de Gerenciamento do Tempo, 

 Plano do Gerenciamento de Recursos Humanos, 

 Plano de Gerenciamento de Aquisições, 

 Plano de Gerenciamento dos Stakeholders, 

 Plano de Gerenciamento da Qualidade, 

 Plano de Gerenciamento de Riscos, 

 Plano de Gerenciamento de Custos, 

 Plano Integrado de Mudanças.  

Além disso, servirá de guia para a equipe durante todo o projeto.  

2. Linha de base do escopo do Projeto 

       A linha de  base do escopo é composta pelos seguintes documentos que serão 

apresentados no decorrer do trabalho: 

 Declaração do Escopo, 

 Estrutura Analítica do Projeto – EAP, 

 Dicionário da EAP. 

 

3. Organização do Projeto 

      O projeto está organizado conforme cronograma abaixo. 

      As responsabilidades dos integrantes do projetos estão descritas no apêndice B Matriz de 

Papeis e Responsabilidades.  

 

 

 

 

 

4. Cronograma e Orçamento 

 

O cronograma resumido está descrito no quadro abaixo. Mais detalhes no Plano de 

Gerenciamento do Tempo e Apêndices A e B.  
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O orçamento resumido está descrito no quadro abaixo. Mais informações estão detalhadas no 

Plano de Gerenciamento de Custos. 

EDT Nome da tarefa Custo da tarefa 

1 Projeto Barigui Total   

1.2 Estruturação do Depto (mão de obra + mobiliario)                    148.750  

1.3 Comunicação Visual                      19.330  

1.4 Marketing Digital                      11.000  

1.5 Ações Promocionais                      12.220  

1.6 Ações Institucionais                        1.450  

      

    

(-) Despesas                    192.750  

 

 

5. Gestão dos Riscos e Problemas 

       Os riscos serão identificados, analisados de forma quantitativa e qualitativa. Serão  

elaboradas opções de resposta para cada risco de forma a aumentar as oportunidades e 

minimizar os impactos e como controlá-los. A gestão do riscos está detalhada no Plano de 

Gerenciamento de Riscos. 

6. Gestão da Comunicação 

       A estratégia de comunicação será detalhada na Matriz de Comunicação apresentada no 

apêndice D. 

7. Gestão da Mudança do Escopo 

       Toda mudança deverá ser solicitada através do formulário Solicitação de Mudança de 

Escopo, e enviada para o Gerente do Projeto por e-mail. O Gerente do Projeto fará sua 

avaliação, incluirá na Relação de Mudanças e enviará para aprovação da patrocinadora Dra. 

Maria Fernanda Leão. As solicitações ficarão na pasta do projeto com seus respectivos status, 
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mesmo as que forem rejeitadas.  

Aprovação Documento Original 

Gerente do Projeto: Data: 

Figura 03 – Plano de Gerenciamento do Projeto Marketing na iDent 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 

2.4 GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO  

 

O gerenciamento do escopo é o alicerce para outras atividades esenciais da 

gerência de projetos. Trata-se de definir e controlar o que está ou não incluído no 

projeto e nos respectivos pacotes de trabalho. Segundo PASSOS (2008, p. 107) “o 

gerenciamento de escopo trata dos processos necessários para que se tenha a 

certeza de que serão realizados todos e somente os trabalhos necessários à entrega 

do produto acordado.” 

2.4.1 Coleta de requisitos 

Com base no Termo de Abertura e numa lista com as principais partes 

interessadas, serão agendadas reuniões e entrevistas com os colaboradores e 

prestadores de serviços da Clínica iDent para coleta de requisitos em relação ao 

negócio, bem como a área que será proposta pelo projeto. O resultado deste 

processo trará informações fundamentais para desenvolver o Documento de 

Requisito, apresentado abaixo: 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 

Código 

(Ano/Seq.): 
2016/01 

Início: 

01/2016 

Término: 

06/2016 
 

DOCUMENTO DE REQUISITOS 
 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

ID Stakeholder Categoria Requisito Prioridade 

R01 Dra. Maria 

Fernanda Leão 

Solicitações Que a execução das ações propostas 

pelo projeto atendam o orçamento e 

Alta 
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prazo estipulados.  

R01 Patrícia Godoy Solicitações Que sejam emitidos relatórios 

mensais para acompanhamento da 

entrada de novos pacientes e do 

respectivo tícket médio. 

Média 

R03 Coordenadora 

de Marketing 

Processo Que os pacientes vindos através das 

novas ações de marketing sejam 

identificados na procedência do 

cadastro para posterior medição e 

relatórios.  

Alta 

R04 Dentistas Solicitações Que o projeto destine ações para 

resgatar os pacientes antigos, 

incentivando o retorno ao dentista a 

cada 06 meses.  

Alta 

R05 Recepcionistas Solicitações Que as ligações telefônicas sejam 

executadas por outro colaborador, 

destinando o tempo das recepcionists 

para melhor atendimento de 

pacientes.  

Alta 

R06 Assistente Adm. 

Secretaria 

Processo Que exista um processo de 

comunicação formal a toda equipe 

sobre as promoções e eventos.  

Alta 

R07 Pacientes Solicitações Receber as promoções e novidades 

da iDent através de meio digital.  

Alta 

Figura 04 – Documento de Requisitos  

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 

2.4.2 Definição do escopo 

   

Segundo VARGAS (2003), o escopo de um projeto é definido como o trabalho 

que precisa ser desenvolvido para garantir a entrega de um determinado produto 

dentro de todas as suas especificações e funções. Desta forma, neste momento 

apresentaremos a declaração do escopo do projeto de implantação de um 

departamento de marketing em clínica odontológica. O escopo determinará os 

limites do trabalho no projeto, e será ultilizada como base para futuras tomadas de 

decisões, incluindo critérios que avaliarão se o projeto foi completado com sucesso. 
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A figura 01 apresenta o escopo do projeto de implantação do departamento de 

marketing na Clínica iDent: 

 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 

Código 
(Ano/Seq.): 

2016/01 

Início: 

01/2016 

Término: 
06/2016 

 

DECLARAÇÃO DO ESCOPO 
 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

1. Objetivo e contexto do projeto 

      O projeto visa apresentar a proposta de implantação de um departamento de marketing na 

Clínica iDent, em busca de diferenciação no mercado de odontologia de curitiba, captação de 

novos pacientes e retorno periódico dos atuais.  

      A Clinica iDent está localizada no centro de Curitiba há quase 08 anos e tem como proposta 

oferecer aos pacientes uma odontologia de qualidade, a um preço justo. A clínica possui 1.500 

metros quadrados e conta com 10 (dez) consultórios e uma equipe multidisciplinar de 

profissionais, atendendo a todas as especialidades da odontologia: clínica geral, ortodontia, 

implantodontia, próteses bucais, dentística, endodontia, cirurgias, periodontia, odontopediatria, 

clareamentos odontológicos e disfunções de ossos da face.  

Para oferecer maior comodidade aos pacientes, a Clínica iDent conta com alguns 

diferenciais que reforça a sua identidade: 

 Central de raio X na mesma estrutura, oferencendo comodidade aos pacientes.  

 Laboratório de moldagm próprio, agilizando os tratamentos dos pacientes.  

 Central de esterilização com padrão hospitalar, oferecendo maior segurança aos 

pacientes. 

 Estacionamento próprio, oferecendo conveniência aos pacientes.  

 Brinquedoteca, wi-fi e duas salas de espera, oferecendo conforto aos pacientes.  

Desde 2008, os profissionais da Clínica iDent já realizaram mais de 18 mil atendimentos 

nas diversas especialidades. Até o ano de 2012 a clínica realizava exclusivamente 

atendimentos particulares. Porém, com a crescente solicitação de pacientes por atendimento 

através de planos odontológicos, a clínica se credenciou aos principais planos odontológicos do 

Paraná.    

       Muitos dentistas têm-se queixado ultimamente, por não conseguirem manter o mesmo nível 

de ganhos auferidos antes, ver diminuindo gradativamente a sua clientela ou ter que 

progressivamente baixar seus preços para se manterem no mercado. A maioria considera que 

esta situação é resultado do aumento significativo no número de profissionais liberais em todas 

as áreas.  

     Este projeto visa a implantação do departamento de marketing na Clínica iDent, para que 
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sejam realizadas ações diferenciadas de marketing e relacionamento com pacientes, 

contribuindo de forma positiva com o faturamento da empresa e reforçando o posicionamento 

da iDent perante a concorrência.  

2. Descrição dos Produtos / Escopo 

      Este projeto baseia-se na implantação do Departamento de Marketing na Clínica iDent que 

terá como principais ações: 

      Estruturação do Departamento: formar o time de colaboradores para atuar no setor, bem 

como definir as descrições dos cargos. Avaliar a possibilidade de aproveitamento dos recursos 

humanos internos, e a necessidade de contratação. Levantamento e aquisição das 

necessidades estruturais para implantação do departamento: estações de trabalho, salas, 

aparelhos telefônicos, computadores, e demais equipamentos.  

      Comunicação Visual: avaliar a comunicação visual externa da clínica, incluindo placas e 

adesivos de vidros, e propor melhorias em relação à visibilidade para público transeúnte. Propor 

a instalação de um placa informando sobre o atendimento de planos odontológicos e um convite 

para realização de avaliação odontológica. Além disso, instalar um adesivo a uma altura de 

1,20m do chão, com as informações do negócio (ortodontia e odontologia) para que fique visível 

para quem estiver trafegando a pé pela calçada. Propor limpeza da placa externa, logomarca da 

fachada e vidros periódicamente, realizado por empresa terceirizada.  

       Mídias Sociais: reformulação do site atual da empresa, trazendo o conceito de 

modernidade e fácil comunicação entre paciente e empresa. O serviço será executado por 

empresa terceirizada. Criação de perfil na rede social Facebook, gerando interação com os 

pacientes da clínica. A página será administrada por colaborador do Departamento de 

Marketing. Criar canal de comunicação via aplicativo Whatsapp que será gerenciado pela 

equipe de recepcionistas. Investimento mensal em Google.  

      Ações Promocionais: realizar ações promocionais com o público externo, com o obejtivo 

de tornar a Clínica iDent conhecida e, consequêntemente, trazer novos pacientes. As ações 

serão prospectadas, planejadas, executadas pelos colaboradores do Departamento de 

Marketing da iDent. E quando necessário, as artes e materiais gráficos serão desenvolvidos por 

agência de comunicação terceirizada. As ações serão: 

 Ação de Prevenção de Saúde Bucal em Escolas e Empresas: realização de eventos de 

prevenção através de palestra realizada por um dentista da Clínica iDent, destinada a 

colaboradores de empresas. Após a palestra, o dentista fará  uma avaliação 

odontológica gratuíta nos participantes. Além disso, haverá sorteio de um cesta de 

produtos com clareamento odontológico e pequenos brindes (squeeze, escovas, 

sacolas ecológicas, cortesias de limpeza). Nas escolas, será realizado um teatro de 

fantoches para o público infatil reforçando a importância da higiene bucal. O teatro será 

realizado por uma colaboradora do departamento de marketing, com apoio de estagiário 

da Recepção. Haverá a participação de um dentista, caso for acordado com a escola a 

realização de avaliação odontológica nas crianças. As professoras serão presenteadas 

com brindes. Em ambas ações, os nomes, telefones e e-mails dos participantes serão 

coletados para posterior ação de telemarketing.  
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 Ação em Condomínios: ação promocional voltada para o público infantil, realizada em 

condomínios de bairros estratégicamente escolhidos, para divulgação da Clínica iDent. 

A colaboradora do Departamento de Marketing fará contato com os Síndicos dos 

Condomínios dos bairros estabelecidos, e tentará agendar a ação num sábado ou 

domingo em área comum do condomímio. Levará antecipadamente a divulgação do que 

e quando será realizado. Na data agendada, haverá uma ação de entretenimento com 

piscina de bolinhas ou cama elástica, e distribuição de pipoca ou algodão doce. As 

colaboradoras da clínica aproveitarão a oportunidade para distribuir brindes e folders 

divulgando a clínica, além de captar nomes das crianças e responsáveis para posterior 

contato via telefone ou e-mail.  

 

 Ação Promocional em frente à clínica: como a clínica está localizada em região de 

grande circulação de pedestres, o objetivo é realizar ação de abordagem chamando 

atenção deste público para a possibilidade de realizar uma avaliação odontológica 

gratuíta. Além disso, firmar na mente das pessoas o local da clínica, para que retornem 

quanto precisarem de um dentista. Realizar distribuição de folders, participação do 

personagem iZinho, ação estoure o balão e ganhe um brinde, entre eles cortesia de 

limpeza, squeeze, escovas, sacolas ecológicas. A ação será realizada por 

colaboradoras do Departamento de Marketing e estagiárias da recepção.  

 

      Ações Institucionais: serão realizadas ações institucionais de relacionamento com 

paciente, buscando mantê-lo fiel e retornando à Clínica iDent. As ações serão planejadas e 

executadas pelo Departamento de Marketing da iDent. E quando necessário, as artes e 

materiais gráficos serão desenvolvidos por agência de comunicação terceirizada. As ações 

serão: 

 Cartão de Aniversário para pacientes: enviar cartão de aniversario para pacientes via e-

mail, parabenizando e presenteando com uma Limpeza Odontológica Gratuíta. É uma 

forma de fazer com que o paciente retorne à clínica e seja novamente avaliado. A arte 

do cartão será criada por agência de comunicação terceirizada, e enviado mensalmente 

por colaborador do Departamento de Marketing.  

 E-mailmarketing com promocões: criar promoções bimensais de serviços com 

descontos especiais para pacientes da clínica. As promoções serão aprovadas pela 

Gerente Operacional da clínica. O calendário de promoções deverá seguir algumas 

datas comemorativas:  

 

Período Promoções 

Janeiro/Fevereiro 
Férias – voltada ao público infantil e adolescente. 

Pacote com limpeza, aplicação de fluor e 

orientação de higiene. 

Março/Abril 
Prevenção – voltada para o público adulto em 

geral. Pacote com check up prevetivo, limpeza e 

raio X.  

Maio/Junho 
Dia das Mães – indique uma mãe para ganhar 
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uma limpeza.  

Junho/Agosto 
Dia dos Pais – indique um pai para ganhar uma 

limpeza.  

Setembro/Outubro 
Promoção de Clareamento – procedimento de 

clareamento com preço promocional.  

Novembro/Dezembro 
Promoção de Natal – sorteio de brindes e 

envolvimento dos pacientes.  

 

 Campanha de Indicação de Pacientes: criar campanha beneficiando os pacientes que 

indicarem pessoas conhecidas para iniciarem o tratamento ortodôntico na clínica – já 

que este é o tratamento “carro-chefe” da iDent. Os pacientes de Ortodontia que 

indicarem conhecidos, e estes firmarem contrato com a Clínica, ganharão uma 

mensalidade gratuíta. Portanto, a cada amigo indicado, o paciente ganhará uma 

mensalidade. Esta campanha deverá ser divulgada no interior da clínica através dos 

seguintes materiais: 03 móbiles, 02 adesivos nas divisórias do consultório de ortodontia, 

03 displays de mesa da Recepção. E de forma eletrônica, um banner de site e um e-

mail marketing. As artes destes materiais serão produzidas por agência terceirizada.  

 Parceria com demais profissionais da saúde: enviar carta de apresentação da Clínica 

iDent para profissionais da saúde que eventualmente necessitem indicar dentistas ou 

procedimentos odontológicos para seus pacientes, buscando estabelecer uma parceria 

profissional. Abaixo, relação dos profissionais da saúde que serão pesquisados:  

 

Profissional da Saúde Quem poderá indicar 

Médico Pediatra 
Odontopediatra 

Fonoaudiólogo 
Ortodontista 

Cirurgião Plástico 
Implantodontista 

Traumatologista 
Cirurgião 

Cardiologista 
Periodontista 

Esteticista 
Dentística 

  

3. Escopo não incluído / Exclusões deste projeto 

Não estão incluídas no projeto de implantação do Departamento de Marketing, qualquer 

atividade relacionada às rotinas da Recepção, ou assuntos técnicos de procedimentos 

odontológicos com pacientes.  



28 

 

4. Partes Interessadas 

Partes Interessadas Riscos Envolvidos Possíveis Ganhos 

Dra. Maria Fernanda Leão 

Patrocinadora 

Não aprovação do projeto. 

Resistência em relação às 

mudanças e novos 

investimentos.  

Aumento no faturamento, 

visibilidade e posicionamento da 

clínica perante a concorrência.  

Dentistas  Resistência em relação às 

promoções, envolvendo 

margem de ganho nos 

procedimentos; 

Aumento na receita em função 

de novos pacientes que poderão 

surgir com o desenvolvimento 

das ações de marketing. 

Agência de Publicidade Oportunidade de visibilidade 

com novo cliente; 

Renovação de contratos, 

indicação de novos clientes. 

Clientes Não percepção das mudanças 

com a implantação do novo 

departamento. 

Possibilidade de realizar 

serviços de qualidade a um 

preço justo. O dentista ir até o 

local de trabalho ou escola. Mais 

informações sobre prevenção da 

saúde bucal. Descontos, 

promoções. 

Colaboradores Resistência às mudanças de 

rotina que o novo 

departamento poderá trazer.  

Aumento de ganhos através de 

comissões ou futura participação 

nos lucros.  

Conselho Regional de 

Odontologia - CRO 

Algum tipo de proibição em 

relação às ações 

promocionais.  

Clínica odontológica prestando 

serviços de qualidade e levando 

informações para um grande 

público.  

5. Principais Entregas 

Entregas Critérios de Aceitação Marcos 

Estruturação Departamento 

de Marketing 

Efetivação da atual Estagiária 

como Assistente de Marketing.  

Contratação de Estagiára para 

o departamento cursando 

faculdade ou curso técnico em 

Analista e Assistentes de 

Marketing, Estagiário e 

Operadora de Telemarketing 

contratados e iniciando a 

atuação na Clínica iDent.  
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Administração, Marketing ou 

Publicidade 

Contratação de Analista de 

Marketing com formação em 

Marketing ou Publicidade. 

Contratação de Operadora de 

Telemarketing cursando 

faculdade ou curso técnico em 

Administração, Secretariado 

ou Marketing. 

Compra de mesas, cadeiras, 

computadores e aparelhos 

telefônicos para o 

departamento. 

Aquisições do departamento 

efetuadas. 

Contratação Agência de 

Publicidade 

Agência de publicidade formal, 

com atendimento na parte de 

criação e mídias sociais.  

Contrato anual assinado. 

Ações Promocionais com 

Público Externo 

As ações deverão ser 

realizadas em empresas, 

escolas ou condomínios 

localizados em Curitiba ou 

região metropolitana.  

Realização da primeira ação 

externa.  

6. Restrições 

Orçamento do projeto limitado a R$ 192.750,00 

Restrições de comunicação e publicidade estabelecidas pelo CRO – Conselho Regional 

de Odontologia. 

7. Premissas 

A Clínica terá contrato com agência de comunicação terceirizada. 

O Departamento de Marketing contará com uma colaboradora Operadora de 

Telemarketing. 

Quando necessário, o Departamento de Marketing contará com o suporte de uma 

estagiária da Recepção para a realização das ações promocionais.  

8. Equipe Responsável 

Membro Competência Responsabilidades Dedicação 
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Janiffer 

Massaneiro 

Gerente do Projeto e 

Consultora Comercial 

(possível 

Coordenadora de 

Marketing) 

Coordenar a contratação de 

empresas terceirizadas, 

planejar e coordenar as 

ações internas e externas, o 

desenvolvimento das 

campanhas promocionais, as 

aquisições e o treinamento 

da equipe do departamento 

de marketing. 

Período integral 

Patrícia Godoy Gerente Operacional 

da Clínica iDent 

Coordenar as contratações 

de pessoal.  

Meio período 

    

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição Mudança Revisão Aprovação 

     

     

Aprovação Documento Original 

Gerente do Projeto: Data: 

Figura 05 – Declaração do Escopo do Projeto Marketing na iDent 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 

2.4.3 Estrututra Analítica do Projeto  

Além da declaração do escopo, outra ferramenta importante para o 

gerenciamento do escopo do projeto é a EAP – estrutura analítica do projeto. 

Segundo VALLE et al. (2010, p. 146) a EAP “fundamenta-se na decomposição das 

entregas de trabalho do projeto em componentes considerados mais adequados 

para o planejamento e controle”. Ela assegura que todos os itens do projeto estão 

sendo considerados, auxilia na determinação da responsabilidades dos 
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participantes, fundamenta a estruturação do sistema de informação, além de ser 

fundamental para a organização do projeto.  A figura 02 apresenta a EAP do Projeto 

Marketing na iDent:  

 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 

Código 

(Ano/Seq.): 
2016/01 

Início: 

01/2016 

Término: 

06/2016 
 

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 
 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

 

1. Marketing na iDent 

1.1 Gerenciamento do Projeto 

 1.1.1 Plano do Gerencimento do Projeto 

  1.1.1.1 Plano Gerencimento do Escopo 

  1.1.1.2 Plano Gerencimento do Tempo 

  1.1.1.3 Plano Gerencimento de Recursos Humanos 

  1.1.1.4 Plano Gerencimento de Aquisições 

  1.1.1.5 Plano Gerencimento de Stakeholders 

  1.1.1.6 Plano Gerencimento das Comunicações 

  1.1.1.7 Plano Integrado das Mudanças 

 1.1.2 Monitoramento e Controle 

  1.1.2.1 Reuniões de Acompanhamento 

  1.1.2.2 Relatórios de Progresso 

 1.2 Comunicação Visual Externa 

  1.2.1 Placas Externas  

  1.2.2 Adesivo dos Vidros         

  1.2.3 Limpeza e Manutenção 

 1.3 Marketing Digital 

  1.3.1 Reestruturação do site 

  1.3.2 Redes Sociais    

  1.3.3 Uso do Aplicativo WhatsApp 

  1.3.4 Investimento em Google    

 1.4 Ações Promocionais 

  1.4.1 Ação Prevenção Saúde Bucal em Escolas e Empresas 
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  1.4.2 Ação Divulgação em Condomínios   

  1.4.3 Ação Divulgação em frente á Clínica    

 1.5 Ações Institucionais 

  1.5.1 Cartão de Aniversário para Pacientes    

  1.5.2 E-mailmarketig Promocional    

  1.5.3 Campanha Indicação de Pacientes    

  1.5.4 Parceria com Profissionais da Saúde    

 1.6 Estruturação do Departamento de Marketing 

  1.6.1 Contratação de Pessoal  

  1.6.2 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos     

 1.7 Encerramento 

  1.7.1 Relatório de Lições Aprendidas 

     

Figura 06 – EAP Projeto Marketing na iDent 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

2.4.4 Dicionário da EAP 

 A estrutura analítica do projeto representa quais entregas serão desenvolvidas 

pelo projeto e o dicionário da EAP detalha essas entregas apresentando uma 

especificação clara e os critérios de aceitação que aumentam a probabilidade de 

êxito durante a fase de verificação de escopo. Segundo SOTILLE et al. (2010) o 

dicionário da EAP é um documento complementar a EAP, apresenta uma breve 

especificação do pacote de trabalho e seu criterio de aceitação.   

“Apesar de o PMI (2008) sugerir que todos os pacotes de trabalho 
estejam detalhados no dicionário da EAP, entendemos que os 
projetos pequenos podem não ter essa obrigação, desde que o 
enquadramento do projeto na metodologia de gerenciamento de 
projetos da empresa indique este documento como opcional.”  

  Sotille  (2010) 

Considera-se o projeto Marketing na iDent como um projeto de pequeno porte, 

em empresa de médio porte. Neste caso, não haveria necessidade do documento 

Dicionário da EAP. Porém, por se tratar de um tema pouco familiar a toda a equipe, 

optou-se por desenvovler o dicionário da EAP a fim de esclarecer todos os termos, 



33 

 

atividades e entregas. Desta forma, toda equipe estará alinhada ao que realmente 

se espera de cada entrega e quais os seus critérios de aceitação. Abaixo o 

dicionário da EAP do projeto em estudo. As entregas hachuradas não serão 

especificadas pois não são pacotes de trabalho.  

 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 

Código 
(Ano/Seq.): 

2016/01 

Início: 
01/2016 

Término: 
06/2016 

 

DICIONÁRIO DA EAP 
 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

EAP Pacote Trabalho Especificação da Entrega Critério de 

Aceitação 

1. Marketing na iDent   

1.1 Gerenciamento do 

Projeto 

  

1.1.1 Plano do 

Gerenciamento do 

Projeto 

  

1.1.1.1 Plano 

Gerenciamento do 

Escopo 

Elaboração e aprovação da 

declaração de escopo, constituído de 

objetivo e contexto do projeto, 

descrição dos produtos, partes 

interessadas, entregas, metodologia, 

equipe responsável, escopo não 

incluso no projeto, premissas, 

restrições e ligações com outros 

projetos. 

Deve conter 

informações 

suficientes para 

análise de resultados 

esperados do projeto, 

termos e condições 

em que o projeto será 

realizado. 

1.1.1.2 Plano 

Gerencimento do 

Tempo 

Elaboração e aprovação de 

documento que orienta como as 

atividades do projeto serão 

gerenciadas de acordo com o tempo 

pré estabelecido para o projeto.  

Deve prever o tempo 

de início e fim das 

atividaeds, cumprindo 

o tempo determinado 

para o projeto.  

1.1.1.3 Plano 

Gerencimento de 

Recursos Humanos 

Elaboração e aprovação de 

documento que orienta como os 

recursos humanos deverão ser 

definidos, mobilizados, gerenciados, 

Deve prever todo o 

recurso humano 

necessário durante o 

projeto. 
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 

Código 

(Ano/Seq.): 
2016/01 

Início: 

01/2016 

Término: 

06/2016 
 

DICIONÁRIO DA EAP 
 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

controlados e liberados 

1.1.1.4 Plano 

Gerencimento de 

Aquisições 

Elaboração e aprovação de 

documento que identifica e analisa 

riscos que podem ocorrer durante o 

projeto 

Deve conter resposta 

ao maior número de 

riscos possíveis. 

1.1.1.5 Plano 

Gerencimento de 

Stakeholders 

Elaboração e aprovação de 

documento identificando os possíveis 

impactados pelo projeto.  

Deve conter a 

identificação, 

avaliação e 

classificação das 

partes interessadas 

no projeto.  

1.1.1.6 Plano 

Gerencimento das 

Comunicações 

Elaboração e aprovação de 

documento contendo quais e como as 

informações serão repassadas aos 

stakeholders. 

Quanto maior o grau 

de poder e influência 

do stakeholder, maior 

o nível de 

detalhamento das 

comunicações.  

1.1.1.7 Plano Integrado das 

Mudanças 

Elaboração e aprovação de 

documento contendo procedimentos 

para aprovação de mudanças.  

Deve especificar 

como a informação de 

mudança será 

repassada aos 

stakeholders.  

1.1.2 Monitoramento e 

Controle 

  

1.1.2.1 Reuniões de 

Acompanhamento 

Reuniões periódicas para definir e 

aprovar temas relacionados ao 

projeto.  

Toda reunião deverá 

conter ata seguida de 

nome do 

participantes. 

1.1.2.2 Relatórios de 

Progresso 

Relatórios de cada área que 

apontarão o desenvolvimento de cada 

atividade do projeto. 

Os relatórios deverão 

ser atualizados 

semanalmente. 

1.2 Comunicação   
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 

Código 

(Ano/Seq.): 
2016/01 

Início: 

01/2016 

Término: 

06/2016 
 

DICIONÁRIO DA EAP 
 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Visual Externa 

1.2.1 Placas Externas Placa contendo a logomarca de todos 

os planos odontológicos atendimentos 

pela Clinica, a logomarca dos cartões 

de crédito e convênios para ser fixada 

no vidro da fachada, para visibilidade 

dos pedestres. 

Pantone das cores 

usadas nas placas: 

Cinza 8C e Laranja 

318C. 

1.2.2 Adesivo dos Vidros Adesivos aplicados no vidro, a 1 metro 

de altura do chão para dar visibilidade 

da clínica aos pedestres.  

Pantone usado na cor 

laranja é 318C. 

1.2.3 Limpeza e 

Manutenção 

Realização de limpeza dos vidros e 

comunicação visual da fachada.  

Limpeza mensal 

1.3 Marketing Digital   

1.3.1 Reestruturação do 

site 

Reformulação do site atual, renovando 

a comunicação e tecnologia.  

Agendamento de 

consulta online. 

1.3.2 Redes Sociais Criação da página da Clínica iDent na 

rede social Facebook. 

Conter imagens 

internas na clínica na 

página.  

1.3.3 Uso do Aplicativo 

WhatsApp 

Utilizar o aplicativo WhatsApp para 

comunicação com pacientes. 

Smartphone de uso 

exclusivo para esta 

finalidade.  

1.3.4 Investimento em 

Google 

Determinar valor para investir no site 

de buscas Google para impulsionar a 

visibilidade da Clínica iDent.  

Até R$ 500,00 

mensais. 

1.4 Ações 

Promocionais 

  

1.4.1 Ação Prevenção 

Saúde Bucal em 

Escolas e 

Palestras, teatros, abordagens 

individuais em empresas e escolas 

com o tema prevenção em saúde 

As palestras terão 

duração máxima de 

30 minutos. 
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 

Código 

(Ano/Seq.): 
2016/01 

Início: 

01/2016 

Término: 

06/2016 
 

DICIONÁRIO DA EAP 
 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Empresas bucal. Nas ações serão realizados 

sorteios de brindes, e captados 

contatos dos participantes para 

posterior ação de telemarketing.  

1.4.2 Ação Divulgação 

em Condomínios 

Ação de entretenimento voltada para 

o público infantil com locação de 

brinquedos (piscina de bolinhas ou 

cama elástica) e distribuição de 

pipoca ou algodão doce realizada em 

condomínios residênciais de bairros 

pré determinados, para divulgação da 

Clínica iDent. Realização de sorteios e 

captação de contatos dos pais das 

crianças. 

As ações de 

condomínio deverão 

acontecer nos finais 

de semana, quando 

as famílias 

normalmente estão 

em casa. 

1.4.3 Ação Divulgação 

em frente á Clínica 

Ação promociononal realizada em 

frente a clínica para chamar a atenção 

dos pedestres ao tipo de negócio e 

aos serviços prestados no local. 

Abordagem de pedestres com 

distribuição de brindes, participação 

de personagem e música.  

Calendario de ações 

aprovado pela 

Secretaria de 

Urbanismo de 

Curitiba. 

1.5 Ações Institucionais   

1.5.1 Cartão de 

Aniversário para 

Pacientes 

Cartão de aniversário eletrônico (por 

e-mail) enviado aos pacientes, ex 

pacientes e prospects cadastrados no 

sistema Orto Manager. Junto com a 

mensagem de felicitações, o paciente 

será presenteado com uma limpeza 

odontológica gratuita.  

Cartão digital. 

 

1.5.2 E-mailmarketig 

Promocional 

Envio de e-mailmarketing para base 

de pacientes divulgando as 

promoções mensais. 

Envio mensal. 

1.5.3 Campanha 

Indicação de 

Campanha que beneficiará o paciente 

que indicar um amigo (e este fechar o 

Desde que o contrato 

do amigo seja 
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 

Código 

(Ano/Seq.): 
2016/01 

Início: 

01/2016 

Término: 

06/2016 
 

DICIONÁRIO DA EAP 
 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Pacientes contrato de ortodontia com a clínica) 

com uma mensalidade gratuita. 

assinado e  primeira 

mensalidade paga. 

1.5.4 Parceria com 

Profissionais da 

Saúde 

Divulgar os serviços odontológicos 

prestados pela Clínica iDent para as 

classes de pediatras, 

traumatologistas, fonoaudiólogos, 

cardiologistas,  cirurgiões plásticos e 

esteticistas para eventuais indicações. 

Classes de 

profissionais pré 

determinados. 

1.6 Estruturação do 

Departamento de 

Marketing 

  

1.6.1 Contratação de 

Pessoal 

Contratar recursos necessários para 

compor a equipe do Depto de 

Marketing. 

Processo realizado 

pelo Setor de RH 

1.6.2 Aquisição de 

Mobiliários e 

Equipamentos 

Compra de móveis e equipamentos 

necessários para acomodar os 

colaboradores que trabalharão no 

Depto de Marketing.  

Aprovado pela 

Diretoria.  

1.7 Encerramento   

1.7.1 Relatório de Lições 

Aprendidas 

Banco de informações relevantes 

sobre o projeto que servirá como base 

para projetos futuros.  

Armazenadas na 

pasta do projeto.  

Figura 07 – Dicionário da EAP Projeto Marketing na iDent 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

2.5 PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO 

 

 O gerenciamento do tempo em projeto está ligado a todas as outras áreas do 

gerenciamento de projetos. O principal objetivo desta área é que o projeto seja 
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concluído dentro do prazo determinado. Para PASSOS (2008, p. 116), o 

gerenciamento do tempo juntamente com o gerenciamento de custos, são as áreas 

mais visíveis em gerenciamento de projetos.  

No planejamento do tempo é necessário primeiro definir as atividades, sua 

duração, a sucessão de eventos e, somente por fim, desenvolver cronogramas. A 

figura abaixo apresenta o plano de gerenciamento do tempo do projeto Marketing na 

iDent.  

 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 

Código 

(Ano/Seq.): 
2016/01 

Início: 

01/2016 

Término: 

06/2016 
 

PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO 
 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

1. Objetivo 

O Plano de Gerenciamento do tempo documenta e orienta a decomposição dos pacotes de 

trabalho em atividades, restrições de prazos, a estimativa de durações das atividades, a 

dependência entre as atividades e outros processos necessários para garantir que o projeto 

seja finalizado dentro do prazo previsto. 

As tratativas das variações de prazos estão constantes no Plano de Controle de Mudança. 

2. Definição das Atividades 

 

 
 

A partir dos documentos de projeto: EAP, Dicionário da EAP e Declaração de escopo, é feita a 

decomposição dos pacotes de trabalho até as atividades que são gerenciáveis. 

Nesta etapa, também são definidos os marcos ou milestone do projetos, segundo o PMBOK ® 

por uma tarefa de duração zero que significa alcançar um ponto importante no projetos. 

A definição das atividades do projeto Marketing na iDent está descrita nos Apêndices A e B.  

3. Restrição dos Prazos 

O prazo final do projeto Marketing na iDent é de 06 meses. Portanto, a data limite é de 28 de 
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Junho de 2016.  

4. Sequênciamento das Atividades 

 

O sequenciamento das atividades é definido com base na dependência entre as tarefas. As 

dependências podem ser mandatórias, arbitrárias ou externas. 

As atividades podem ser predecessoras ou sucessoras ou, ainda, independentes. 

Os relacionamentos entre as atividades podem ser: 

 Término para início (TI) - A iniciação da atividade sucessora depende do término da 

atividade predecessora. 

 Término para término (TT) - O término da atividade sucessora depende do término da 

atividade predecessora. 

 Início para início (II) - A iniciação da atividade sucessora depende da iniciação da 

atividade predecessora. 

 Início para término (IT) - O término da atividade sucessora depende da iniciação da 

atividade predecessora. 

 

5. Estimativa dos Recursos das Atividades 

Recursos são elementos necessários para execução da tarefa. Eles podem ser recursos 

humanos ou material. 

Cada atividade deve ser agendada de forma a respeitar a disponibilidade dos recursos. Caso o 

recurso não esteja disponível, deve haver o nivelamento e redistribuição do trabalho dos 

recursos. 

Os recursos humanos disponíveis para o projeto são: 

Nome do recurso Quantidade 

Gerente do Projeto 1 

Integrantes do Setor de Marketing 6 

Integrantes da equipe de Recepção 6 

Integrantes da equipe de Secretaria 1 

Integrantes da equipe da Administração 2 

Diretoria 1 
 

6. Estimativa de Duração 
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A estimativa de duração de cada atividade será realizada utilizando as técnicas: 

 Analogia, quando a taxa for conhecida e; 

 Análise PERT (Program Evaluation Review Technique), quando deseconhecida. Nesta, 

cada integrante da equipe do projetos estimará a duração pessimista, otimista e 

provável para todas as atividades e, após, haverá uma compilação destes dados. 

 

7. Desenvolvimento de Cronograma 

O cronograma determina as datas de início e término das atividades do projeto e deve ser 

desenvolvido utilizando os processos descritos neste plano. 

As estimativas de duração e as estimativas de recursos serão reavaliadas até que se consiga a 

aprovação do cronograma. Assim, será definida a linha de base para avaliação e controle do 

projeto 

A ferramenta utilizada para desenvolvimento e controle do cronograma é o MS Project.  

8. Controle do Cronograma 

O controle do cronograma deverá ser feito de acordo com o Plano de Controle de Mudança.  

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição Mudança Revisão Aprovação 

     

     

Aprovação Documento Original 

Gerente do Projeto: Data: 

Figura 08 – Plano de Gerenciamento do Tempo Projeto Marketing na iDent 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

2.6 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Segundo TEIXEIRA et al. (2010, p. 18), “o ideal seria que, dentro de uma 

organização, todos os colaboradores agissem pensando sempre em novas formas 

de satisfazer as necessidades dos clientes”.    Em projetos não é diferente, as 

pessoas são os recursos mais importantes. Segundo VARGAS (2003, p. 101), “são 

as pessoas que definem as metas, os planos, organizam o trabalho, produzem 
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resultados, direcionam, coordenam, controlam as atividades do projeto, usando suas 

habilidades técnicas e sociais.” O sucesso ou fracasso do projeto dependem 

diretamente das pessoas.  

Abaixo, o plano de gerenciamento de recursos humanos do projeto Marketing 

na iDent, que visa fazer o melhor uso dos indivíduos nele envolvidos.   

   

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 

Código 
(Ano/Seq.): 

2016/01 

Início: 
01/2016 

Término: 
06/2016 

 

PLANO GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

1. Objetivo 

O Plano de gerenciamento dos recursos humanos fornece orientação sobre como os recursos 
humanos do projeto Marketing na iDent devem ser definidos, mobilizados, gerenciados, 
controlados e, por fim, liberados.  
O plano identifica e determina papéis, responsabilidades, habilidades, relações hierárquicas do 
projeto e cria o plano de gerenciamento de pessoal, que inclui informações de quando os 
membros da equipe do projeto serão contratados ou mobilizados, identificação das 
necessidades de treinamento, planos de reconhecimento e premiação, considerações sobre 
conformidades e problemas de segurança.   
 

2. Método do Gerenciamento dos Recursos Humanos 

Gerenciar os Recursos Humanos do projeto requer um Plano de gerenciamento dos recursos 
humanos aprovado englobando os principais processos de Recursos Humanos definidos 
abaixo. O Plano de gerenciamento dos recursos humanos é desenvolvido e aprovado durante a 
fase de planejamento do projeto para determinar e identificar recursos humanos com as 
habilidades necessárias para o êxito do projeto e orientar a equipe do projeto sobre como os 
processos de Recursos Humanos serão executados. 

 

3. Processos de Recursos Humanos 

 
Mobilizar a equipe do projeto 

Processo de confirmação da disponibilidade dos recursos humanos e obtenção da 
equipe necessária para concluir as designações do projeto. 

 

Desenvolver a equipe do projeto 

Processo de melhoria de competências, interação da equipe e ambiente global da 
equipe para aprimorar o desempenho do projeto.  

 

Gerenciar a equipe do projeto 

Processo de acompanhar o desempenho de membros da equipe, fornecer feedback, 
resolver questões e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto. 
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Diretora 
Geral 

Gerente 
Operacional 

Ass. Adm. 
Secretaria 

Ass. Adm. 
Compras 

Equipe de 
Recepção 

Coordenadora 
de Marketing 

Aux. 
Marketing 

1 

Aux. 
Marketing 

2 

Analista de 
Marketing  

Estagiária 
de 

Marketing 

Operadora de 
Telemarketing  

 

4. Ferramentas 

As ferramentas utilizadas para gerenciar os recursos humanos no projeto Marketing na iDent 
serão:  
 

 Organogramas e descrições de cargos; 

 Negociação; 

 Contratação; 

 Observação e conversas; 

 Avaliações de desempenho do projeto; 

 Gerenciamento de conflitos; 

 Treinamento; 

 Regras básicas; 

 Reconhecimento e recompensas; 

 Ferramentas de avaliação dos funcionários; 

 Matriz de Responsabilidades. 

 

5. Organograma 

 
A estrutura do projeto será conforme descrita no organograma abaixo: 
 
 

 
 
 
 
 

6. Papéis e Responsabilidades da Equipe do Projeto 

 As responsabilidaes, conhecimentos e competências requisitados aos membros do projeto 
estão documentados no Apêndice C -  Matriz de Responsabilidades.  

O objetivo desta matriz é garantir que não haja duplicidade de papéis, nem falta de 
responsáveis e que todos os membros da equipe tenham um entendimento claro de seus 
papeis e responsabilidades, a fim de garantir que o trabalho seja realizado.  

 

7. Plano de Gerenciamento de Pessoal 

O plano de gerenciamento de pessoal, como parte do plano de recursos humanos do projeto, 
descreverá como e quando serão respondidos os requisitos de pessoas.  
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O plano de gerenciamento de pessoas do projeto Marketing na iDent será formal e detalhado, 
visto que as atividades relacionadas às ações institucionais e promocionais em escolas, 
empresas,  condomínios ou demais áreas externas serão realizadas por colaboradores da 
Clínica iDent. Desta forma, há necessidade de competências específicas e treinamentos 
periódicos para a correta realização das atividades do projeto.  

 

8. Mobilização de Pessoal 

O projeto Marketing na iDent contará com recursos humanos internos e externos.  
O planejamento e execução do projeto será realizado pela equipe Administrativa da Clínica 
iDent: 
 

 Janiffer Zamboneti – Gerente do Projeto e Coordenadora Comercial 
 

Os recursos internos virão de setores da própria empresa, sendo eles:  
 Setor Operacional,  
 Setor de Recepção , 
 Setor de Marketing,  
 Setor de Recursos Humanos  

 
Para execução do projeto, serão necessários recursos externos com competências em 
diferentes áreas.  Serão contratadas empresas terceirizadas para realização dos seguintes 
serviços: 

 Criação das comunicações visuais, 
 Impressão dos materiais de comunicação visual,  
 Limpeza e manutenção da fachada,  
 Desenvolvimento do site,  
 Locação de artigos de entretenimento infantil.  

 

A equipe de planejamento estará locada em sala administrativa cedida pela clínica em sua 
estrutura, e as demais áreas em diferentes setores da iDent. 

 

9. Plano de Liberação de Pessoal 

Os principais recursos para o projeto serão contratados pelo Setor de Marketing e locados no 
mesmo setor.  

 

NECESSIDADES DE CONTRATAÇÃO 

Cargo/Função Descrição do Perfil 

Analista de Marketing Formação técnica ou superior em Marketing ou Publicidade. 
Conhecimento dos softwares Excel, Word, Power Point e 
editor de imagens. Experiência em setor de marketing.  

Auxiliares de Marketing Formação técnica ou superior em Administração, Marketing 
ou Publicidade. Conhecimento dos softwares Excel, Word e 
Power Point. Boa comunicação e pró atividade.  

Estagiária de Marketing Cursando Curso Técnico ou Superior em Administração, 
Marketing ou Publicidade. Conhecimento dos softwares 
Excel, Word e Power Point. Boa comunicação e pró 
atividade. Facilidade para atendimento telefônico.  

Operadora de Telemarketing Cursando Curso Técnico ou Superior em Administração, 
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Secretariado ou Marketing. Conhecimento dos softwares 
Excel e Word. Boa comunicação ao telefone.  

Agência de Publicidade Agência regulamentada, com equipe de criação formada por 
pelo menos dois designers. Expertise em criação e 
manutenção de sites.  

Empresa de manutenção e 
limpeza da fachada 

Agência regulamentada que atenda a todos os criterios de 
segurança dos colaboradores. Deverá fornecer todos os 
materiais necessários para a limpeza da fachada.  

 

Os recursos das áreas de Compras, Operações  e RH serão compartilhados entre suas 
respectivas áreas e o projeto, em função da demanda pontual de atividades. Desta forma, não 
haverá necessidade de um plano de liberação de pessoal.  

 

10. Necessidades de Treinamento 

O plano de treinamento descrito abaixo será designado para os recursos que não tiverem as 
competências necessárias para execução do projeto.  

 

NECESSIDADE DE TREINAMENTO 

Nome / Área Descrição da Necessidade de Treinamento 

Estagiárias da Recepção Treinamento Noções Básicas de Odontologia e Sistema 
OrtoManager. Treinamento de reciclagem sobre 
Atendimento Telefônico Eficaz.  

Assistente Administrativa 
Secretaria 

Treinamento Noções Básicas de Odontologia e Sistema 
OrtoManager. Treinamento sobre Vendas e Atendimento ao 
Cliente.  

Analista e Auxiliares de 
Marketing 

Treinamento Noções Básicas de Odontologia e Sistema 
OrtoManager. 

Estagiária de Marketing Treinamento Noções Básicas de Odontologia e Sistema 
OrtoManager. Treinamento de reciclagem sobre 
Atendimento Telefônico Eficaz e Call Center Ativo.  

 

 

11. Reconhecimento e Recompensas 

A retenção de pessoas é sempre um desafio significante num ambiente de projetos. Isso porque 
a necessidade de adequação de entregas e cumprimento de prazos tende a ser um fator de 
estresse. Por isso, é importante que seja criado um sistema que vise reconhecer e recompensar 
os desempenhos considerados desejáveis.  

O plano de recompensas proposto está dividido em duas frentes: 

 Retenção: 1% do faturamento oriundo de pacientes antigos (procedimentos clínicos) 
serão repassados para divisão entre a equipe do projeto. 

 Prospecção: 2% do faturamento oriundo de pacientes novos (procedimentos clínicos e 
orto) serão repassados para divisão entre a equipe do projeto.  
IMPORTANTE: só receberão o benefício os colaboradores que atenderem aos critérios 
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de Avaliação de Performance estabelecidos pelo Depto Recursos Humanos durante o 
corrente mês. Critérios relacionados à pontualidade, faltas, entregas de rotinas.  

A proposta será válida pelo período de 12 meses, cabendo à Diretoria da Clínica iDent a 
continuidade do plano de recompesas.  

 

12. Segurança 

Todas as atividades relacionadas ao projeto Marketing na iDent estão sendo acompanhadas 
pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Clínica iDent. O objetivo da CIPA 
é observar e relatar as condições de risco nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para 
reduzir até eliminar os riscos existentes e ou neutralizar os mesmos. Sua missão é portanto, a 
preservação da saúde e integridade física dos colaboradores e de todos que interagem com a 
empresa (prestadores de serviços). 

 

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição Mudança Revisão Aprovação 

     

     

Aprovação Documento Original 

Gerente do Projeto: Data: 

Figura 09 – Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos Projeto Marketing na iDent 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

2.7 PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES 

 

Segundo VARGAS (2003, p. 126), “o gerenciamento das aquisições tem como 

objetivo dar garantia  ao projeto de que todo o elemento externo participante do 

projeto irá garantir o fornecimento do seu produto ou serviço para todo o projeto.” É 

garantir este fornecimento de acordo com os parâmetros técnicos de desempenho, 

de qualidade, de prazos e de custos definidos pelo gerenciamento das aquisições.  

O gerenciamento de aquisições trata muito fortemente do entendimento de 

contratos a serem estabelecidos entre as partes. Assim, um gerente de projetos 

deve entender pontos básicos sobre administração e negociação de contratos 
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relacionados a um projeto, a fim de garantir que os serviços e produtos sejam 

entregues dentro do que foi solicitado, e atendendo aos objetivos do projeto.  

 Para efeitos de organização e melhor gestão das aquisições relacionadas ao 

projeto Marketing na iDent, foi desenvolvido um plano de gerenciamento das 

aquisições, apresentado na figura abaixo: 

 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 

Código 
(Ano/Seq.): 

2016/01 

Início: 
01/2016 

Término: 
06/2016 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES 
 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

1. Objetivo 

O processo de aquisições é um fator que pode contribuir fortemente para o sucesso ou não de 

um projeto.  

 

Esse plano tem o objetivo de orientar e designar diretrizes/critérios e ferramentas a serem 

utilizadas no gerenciamento das aquisições necessárias para o projeto Marketing na iDent.   

 

2. Planejamento das Compras e Aquisições 

 
Considerando que a estrutura da Clínica iDent é de empresa de médio porte, 
consequentemente com limitações de recursos, devemos avaliar a possibilidade de 
compartilhamento dos recursos já existentes com o projeto. É imprescindível que sejam 
previamente estabelecidos os recursos que poderão ser utilizados e quais precisarão ser 
contratados pelo time do projeto. 

 
Dito isso, fica estabelecido que a primeira análise a ser realizada pelo time do projeto em 
conjunto com a Gerente Operacional da clínica é a análise Make or buy. Essa análise consiste 
basicamente em definir claramente quais os recursos próprios a serem utilizados e quais os 
recursos de terceiros a serem contratados. 
 

 Análise Make or buy – Na reunião de aquisições o time do projeto fará a análise 
considerando as variáveis disponiblidade de recursos, a exppertise do time e/ou da 
equipe da clínica em relação ao item em questão, o nível de controle necessário, custo, 
prazo, restrições do projeto e a existência de fornecedores confiáveis. 

 
Como resultado dessa análise o time deverá gerar uma o Mapa de Aquisições do Projeto 
conforme apresentado no Apêndice D.  
 

3. Planejamento das Contratações 

 
O processo de contratação de fornecedores será o de concorrência mediante a 
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apresentação de propostas. Para tanto o time de projetos deverá elabora uma carta de proposta 
a ser enviada aos postulantes contendo os quesitos abaixo: 

 

 Especificação técnica 

 Quantidade desejada 

 Qualidade requerida 

 Prazos condições de pagamento 

 Métodos de acompanhamento de desempenho 

 Suporte técnico desejado 

 Garantia requerida 

 Data e local de entrega dos produtos. 
 

Todas as aquisições acima de R$10.000,00 ou que tiverem cessão de mão de obra por período 
superior a 2 dias de trabalho (independente de valor) deverão ser contratados mediante 
firmamento de contrato. 
 
Todos os contratos deverão ser de preço fixo, com indexadores de reajuste estabelecidos 
previamente após o decorrer de determinado tempo. 
 

 

4. Solicitar Resposta de Fornecedores 

 

A Clínica iDent tem o intuito de firmar parcerias com fornecedores que sejam capazes de 

proporcionar confiança nos processos de compras e contratações e nos bens recebidos e/ou 

serviços prestados.  

Os fornecedores serão credenciados após avaliação dos atributos de tecnologia, porte técnico, 

estrutura, solvência e regularidade jurídico-fiscal. 

Os fornecedores que participarão dos processos licitatórios de compras serão informados que 

os critérios a serem utilizados para seleção são os de adequação ao uso, preço, prazo de 

entrega, garantia, qualidade e experiência.  

O membro do time de projeto responsável pela aquisição deverá solicitar as propostas aos 

fornecedores homologados fazendo um primeiro contato via telefone ou presencial (a seu 

critério) mas obrigatoriamente formalizando a solicitação de proposta mediante envio de e-mail 

da “Solicitação de Proposta”. Deve-se seguir o modelo padrão da Clínica iDent. 

Recomenda-se que o fornecedor apresente a proposta pessoalmente para que sejam dirimidas 

todas as dúvidas de imediato.  

Após a definição do fornecedor a formalização dar-se-á com a assinatura do termo de aceite ou 

do contrato firmado entre as partes quando for o caso.  

 

5. Selecionar Fornecedores 

 
Serão selecionados os fornecedores que atingirem a maior pontuação conforme Critérios 

de Avaliação abaixo: 
 

Categorias Critérios Peso % 
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Compras até  

R$ 3.000,00 

Preço do produto ou serviço 45 

Prazo de entrega 30 

Garantia 25 

Compras de R$ 3.000,00 
a R$ 8.000,00 

Preço do produto ou serviço 30 

Prazo de entrega 20 

Garantia 20 

Qualidade do produto ou serviço 30 

Compras acima de  

R$ 8.000,00 

Preço do produto ou serviço 25 

Prazo de entrega 15 

Garantia 25 

Experiência do fornecedor 10 

Qualidade do produto ou serviço 25 

  

Onde: 

 Preço: o menor preço apresentado 

 Prazo de entrega: o menor prazo apresentado 

 Garantia: o maior prazo e maior abrangência de garantia 

 Experiência do fornecedor: tempo do fornecedor na atividade (em anos) X 

quantidade de entregas concluídas (últimos 12 meses) / 100 

 Qualidade do produto ou serviço: Somatório da quantidade de certificações ISO + 

ABNT + INMETRO (ou outra certificação para o segmento de produto ou serviço). 

 

Havendo o empate entre dois ou mais fornecedores será escolhido o que possibilitar a maior 

renegociação. 

 

6. Administração de Contratos 

O desempenho das entregas deverá ser acompanhado pelo membro da equipe do projeto 

designado em ata para a entrega em questão mediante preenchimento do relatório de Status de 

Desempenho conforme modelo abaixo: 
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Estabelece-se que a Clínica iDent utilizará contratos de Prestação de serviços, de Locação e de 

Aquisição dependendo do objeto a ser contratado. 

Em caso de contratos com valor único, os pagamentos serão liberados apenas após a medição 

apontar 100% de conclusão. 

Para os contratos onde o objeto for  aquisição bens, o pagamento será efetuado após a entrega 

das mercadorias. 

Para os contratos de cessão de mão-de-obra o time de projetos e a administração da Clínica 

iDent comprometem-se a: 

 Permitir livre acesso dos empregados do prestador ao local da prestação dos 

serviços, bem como cooperar no que for necessário à execução dos mesmos; 

 Proporcionar todas as facilidades para que o prestador possa desempenhar seus 

serviços dentro das normas estabelecidas no contrato, bem como orientar e exercer 

permanente vistoria para a correta execução dos serviços; 

 Não solicitar dos profissionais do prestador quaisquer serviços estranhos às suas 

funções;  

 Não admitir em seus quadros qualquer preposto utilizado pelo prestador na 

execução dos serviços, exceto se houver por parte desta prévia concordância; 

 Comunicar expressa e formalmente à prestadora eventuais irregularidades 

constatadas na execução dos serviços, para que esta tome as medidas necessárias 

para sua solução.  

 

7. Encerramento de Contratos 

O contrato somente poderá ser encerrado após o cumprimento de todas as obrigações 

contratuais nos casos abaixo: 

 Por qualquer das partes, respeitando a cláusula de indenização (quando houver), 

mediante aviso prévio, comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias. 

 Pela Clínica iDent, isoladamente e independentemente de aviso, notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, a qualquer tempo, se o prestador descumprir 

qualquer das obrigações estipuladas no contrato. 

 Se o prestador entrar em recuperação judicial ou extrajudicial, for à falência ou se 
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dissolver. 

 Se o prestador transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem aprovação 

expressa da Clínica iDent. 

 O prestador atrasar as entregas em tempo superior à 20% em relação à data estipulada. 

 

Todo o encerramento deverá ser documentado através de “distrato contratual” assinado pelos 

responsáveis legais das partes. 

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição Mudança Revisão Aprovação 

     

     

Aprovação Documento Original 

Gerente do Projeto: Data: 

Figura 10 – Plano de Gerenciamento de Aquisições Projeto Marketing na iDent 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

2.8 PLANO DE GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS 

 

O PMBOK do PMI (2013) define stakeholder como indivíduo, grupo ou 

organização que pode afetar, ser afetado por ou perceber a si mesmo como afetado 

por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. PHILLIPS et al. (2003) 

definem a teoria dos stakeholders como uma teoria do gerenciamento estratégico, 

com conteúdo moral e implicações para o gerenciamento e ética organizacional. O 

gerenciamento dos stakeholders deve dar atenção aos interesses e bem-estar 

daqueles que podem ajudar ou prejudicar o atingimento dos objetivos de uma 

organização ou projeto.  

Neste contexto, será realizada a análise dos stakeholders do projeto Marketing 

na iDent.  Segundo a metodologia do PMBOK do PMI (2013), este processo passará 

por três etapas: identificação de todos os stakeholders potenciais e suas 

informações relevantes, análise do impacto ou suporte potencial de cada um e 

avaliação de como provavelmente responderão em várias situações.  
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Abaixo o plano de gerenciamento dos stakeholders, onde os mesmos serão 

identificados e será apresentada a estratégia para seu gerenciamento e 

engajamento, a fim de contribuírem positivamente com o projeto.  

 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 

Código 

(Ano/Seq.): 
2016/01 

Início: 

01/2016 

Término: 

06/2016 
 

PLANO DE GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS 
 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

1. Objetivo 

Gerenciar os stakeholders do projeto englobando os processos necessários para identificar as 

partes interessadas no projeto, analisar suas expectativas e capacidade de impactar o projeto e 

principalmente, desenvolver estratégias para garantir o engajamento adequado destes  

stakeholders afim de atender os objetivos do projeto. 

O plano de gerenciamento de stakeholders descreve os processos usados de modo a garantir o 

engajamento das partes interessadas desde a identificação das partes interessadas até o 

encerramento do projeto. 

Abaixo estão descritos os processos usados para atender esses objetivos. 

2.Processos do Plano de Gerenciamento de Stakeholders 

 Identificar as partes interessadas: 

Identificar todas as pessoas ou organizações que podem ser afetadas pelo Projeto Marketing na 

iDent e documentação das informações relevantes relacionadas aos seus interesses, nível de 

engajamento e impacto no sucesso do projeto, conforme descrito neste plano. 

 Planejar o gerenciamento das partes interessadas: 

Desenvolver e descrever de forma detalhada e clara, estratégias eficazes de modo a garantir o 

engajamento adequado dos stakeholders do Projeto Marketing na iDent com base nos 

levantamentos feitos no processo “Identificar as partes interessadas”. 

 Gerenciar o engajamento das partes interessadas: 

Comunicar e interagir com as partes interessadas para atender às suas necessidades e 

solucionar as questões à medida que ocorrerem, conforme descrito neste plano. 

 Controlar o engajamento dos stakeholders: 

Monitorar relacionamentos entre stakeholders, ajustar estratégias para engajá-los eliminando as 

resistências e aumentando o suporte ao projeto, conforme descrito neste plano. 

3.Identificar os Stakeholders 

Os stakeholders foram classificadas de acordo com sua importância no projeto, suas principais 

responsabilidades, expectativas e necessidades de comunicação estão descritas no Apêndice F 

- Registro dos Stakeholders. 

http://escritoriodeprojetos.com.br/planejar-o-gerenciamento-das-partes-interessadas.aspx
http://escritoriodeprojetos.com.br/gerenciar-o-engajamento-das-partes-interessadas.aspx
http://escritoriodeprojetos.com.br/controlar-o-engajamento-das-partes-interessadas.aspx
http://escritoriodeprojetos.com.br/SharedFiles/Download.aspx?pageid=18&mid=24&fileid=83
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4.Gerenciar o engajamento do stakeholders 

Determinar os níveis de engajamento atual e o desejado dos stakeholders mais importantes e 

quais as estratégias serão usadas para quebrar resistências e garantir seu engajamento. 

Abaixo, os níveis de engajamento atual e desejado dos principais stakeholders do projeto 

Marketing na iDent, bem como as estratégias determinadas para obter mais suporte e reduzir a 

resistência.  

 Nível de engajamento 

A Apoiador Suporta o projeto 

N Neutro Tem conhecimento sobre o projeto, porém, está neutro. 

R Resistente Se tiver oportunidade, prejudicará o andamento do projeto 

D Desinformado Não tem informação sobre o projeto, por isso, não tem posição formada 

L Lidera Engajado em garantir o sucesso do projeto 

 

Stakeholder 

Nível de 
engajamento 

atual e 
desejado 

Estratégias para ganhar 
mais suporte ou reduzir 

resistências. 

Avaliação do 
impacto e 

comentários 

Gerente 
Operacional 

N=>L  Identificar benefícios que o 
projeto pode trazer para sua 
carreira em termos de 
visibilidade perante a Diretoria. 

Falta de liderança e 
foco poderão impactar 
na execução das 
atividades 
relacionadas ao 
projeto.  

Coordenador de 
Marketing 

N=>L  Identificar benefícios que o 
projeto pode trazer para sua 
carreira em termos de 
visibilidade perante a Diretoria. 

Falta de liderança e 
motivação na equipe 
dos colaboradores do 
setor de Marketing. 

Assistente 
Administrativa 
Secretaria 

R=>A  Identificar os motivos das 
resistências e atuar para 
engajá-la para que se tornem 
multiplicadora das ações do 
projeto.  

As atividades 
relacionadas ao 
projeto poderão deixar 
de ser executadas ou 
executadas com baixa 
qualidade. 

Recepcionistas R=>A  Identificar os motivos das 
resistências e atuar para 
engajá-las para que se tornem 
multiplicadoras das ações do 
projeto.  

As atividades 
relacionadas ao 
projeto poderão deixar 
de ser executadas ou 
executadas com baixa 
qualidade. 

Técnicas de 
Saúde Bucal 

N=>A Mostrar os benefícios do 
projeto trará para a empresa e 
consequentemente para quem 
nela trabalha: crescimento, 
sustentabilidade, possível 

Profissionais 
motivados com o 
crescimento no 
número de pacientes, 
retorno financeiro. 
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divisão de lucros. 

Colaboradores R=>A  Mostrar os benefícios do 
projeto trará para a empresa e 
consequentemente para quem 
nela trabalha: crescimento, 
sustentabilidade, possível 
divisão de lucros. 

Orgulho de trabalhar 
na empresa. 
Diminuição da 
rotatividade de 
colaboradores. 

Dentistas N=>A Identificar seus principais 
interesses e mostrar os 
benefícios que o projeto pode 
trazer, principalmente 
financeiros.  

Profissionais 
motivados com o 
crescimento no 
número de pacientes, 
retorno financeiro.  

Pacientes D=>A Tornar as ações do projeto 
conhecidas entre os pacientes 
para que retornem seu 
tratamento, ou para que os 
novos pacientes iniciem.  

Crescimento e/ou não 
diminuição no número 
de reavaliações de 
pacientes antigos, ou 
novas avaliações.  

 

 

5.Controlar o engajamento dos stakeholders 

 
Controlar o engajamento dos stakeholders tem como objetivo monitorar os relacionamentos 

entre eles e ajustar as estratégias para engajar os stakeholders eliminando resistências e 

aumentando o suporte ao projeto. 

Para controlar o engajamento dos stakeholders, serão adotadas as seguintes estratégias: 

 

Serão feitas reuniões quinzenais com a equipe do projeto para: 

 Verificar se as expectativas em relação ao projeto continuam as mesmas; 

 Identificar novos stakeholders; 

 Verificar quais stakeholders se tornaram mais importantes para o sucesso do projeto e rever 

as estratégias para engajá-las; 

 Identificar se existem problemas de relacionamento ou de engajamento entre a equipe do 

projeto; 

 Identificar e avaliar pontos de atenção relacionados com engajamento; 

 Avaliar o tempo de resolução dos problemas e se houve dificuldade de engajamento de 

membros da equipe; 

 Avaliar os problemas, suas causas e verificar se não estão atreladas com resistência de 

alguma parte interessada. 

 

Como o projeto em questão está sendo implantando em empresa de médio porte, serão 

realizados encontros informais e individuais entre o gerente de projeto e as principais partes 

interessadas com o mesmo objetivo. 
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Figura 11 – Plano de Gerenciamento de Stakeholders Projeto Marketing na iDent 
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2.9 PLANO DE GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO 

 

Um processo de comunicação efetivo é necessário para garantir que todas as 

informações desejadas cheguem às pessoas corretas, no tempo certo e de uma 

maneira economicamente viável. Segundo Vargas (2003), o gerente do projeto deve 

utilizar-se da comunicação para assegurar que o time do projeto trabalhe de maneira 

integrada para resolver os problemas do projeto e aproveitem suas oportunidades. O 

processo de comunicação em projetos deve se ajustar não só ao ambiente 

organizacional o qual está inserido, mas também ao tipo ou natureza de cada projeto 

que está sendo desenvolvido.  

“O planejamento das comunicações é o processo que determina a 
necessidade de informações de cada envolvido no projeto, 
determina, também, como essa informação será levada até o 
envolvido e qual será o nível de detalhe dado a cada informação.”  

  Ricardo Vargas (2003) 

Quando o planejamento das comunicações está desenvolvido, tem-se o Plano 

de Gerenciamento das Comunicações. Trata-se de um documento formal que 

descreve os procedimentos que serão utilizados para gerenciar todo o processo de 

comunicação do projeto. Abaixo o plano de gerencimento das comunicações do 

projeto Marketing na iDent.  
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 

Código 
(Ano/Seq.): 

2016/01 

Início: 
01/2016 

Término: 
06/2016 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 
 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

1. Objetivo 

O objetivo deste plano é estabelecer critérios para planejamento e controle da comunicação do 

projeto Marketing na iDent. Farão parte deste documento, todas as diretrizes e ferramentas 

necessárias para planejamento e controle da comunicação do projeto, visando atender os 

seguintes propósitos: 

 Assegurar que as informações importantes cheguem às partes corretas nos prazos 

adequados; 

 Apontar e identificar problemas potenciais, por meio de reportes de andamento 

programados e consistentes; 

 Gerar entusiasmo nos colaboradores da Clínica iDent; 

 Facilitar a tomada de decisões e o controle de mudanças por parte dos gestores; 

 Melhorar e facilitar o trabalho em equipe, a cooperação e colaboração, visto que o 

projeto Marketing na iDent trará benefícios para colaboradores e pacientes.  

 

Este plano deverá desenvolver uma abordagem adequada para as comunicações do projeto 

Marketing na iDent, com base nas necessidades e requisitos de informações dos stakeholders. 

Abaixo estão descritos os processos usados para atender esses objetivos do plano de 

gerenciamento da comunicação do projeto Marketing na iDent.  

2. Fatores Organizacionais e Ativos de Processos Organizacionais 

É necessário realizar uma avaliação das expectativas dos envolvidos dentro do projeto para 

desenvolver e identificar o melhor modo e canal de comunicação.  É necessário que os 

receptores estejam familiarizados com o método de comunicação que será utilizado, também se 

faz necessários esclarecimentos de dúvidas para que os usuários acompanhem as 

informações, orientações e objetivos do projeto. 

Todos os procedimentos relacionados à comunicação devem seguir as políticas e 

procedimentos adotados pela empresa. 

A comunicação tem como principais objetivos: 

• Conectar as diversas partes interessadas apesar de seus diferentes interesses e culturas 

para atender os objetivos do projeto; 

• Fornecer as ligações críticas entre pessoas e informações necessárias para comunicações 

bem-sucedidas; 

• Garantir a geração, disseminação, armazenamento, recuperação e descarte de informações 

do projeto; 



56 

 

• Manter as partes interessadas “alinhadas”. 

 

3. Processos do Gerenciamento das Comunicações 

Planejar o gerenciamento das comunicações: Através do estudo das partes interessadas, 

verificou-se que o projeto Marketing na iDent possui diferentes grupos de envolvidos: diretoria, 

gerentes, coordenadores, equipe de atendimento, estagiários, dentistas, colaboradores, 

prestadores de serviços, pacientes, entre outros. Estes possuem diferentes graus de 

experiência técnica ou administrativa e, certamente terão diferentes expectativas, opiniões e 

atitudes em relação ao projeto. Com isso, será necessário elaborar um conjunto de estratégias 

para manter estes diferentes grupos informados e alinhados com os objetivos do projeto.  

Para elaboração do plano, serão utilizados todos os canais de comunicação, formal e informal, 

vertical e horizontal, interna e externa, de acordo com a necessidade de cada stakeholder.  

A forma de comunicação que contempla este plano será a verbal oral e verbal escrita.  

E por fim, estas comunicações se darão por meios digitais (e-mails, telefonemas, mensagens de 

celular) e não digitais (reuniões, encontros informais e presenciais). 

 

Gerenciar as comunicações: As informações necessárias deverão ser colocadas à disposição 

das partes interessadas do projeto, conforme descrito neste plano. 

Para gerenciar a comunicação no projeto Marketing na iDent, será necessário entender, 

conhecer e manter as expectativas de todas as partes interessadas alinhadas aos objetivos 

estratégicos do projeto. Isso é fundamental para que todos trabalhem com propósitos comuns, 

previamente acordados e entendidos.  

 

Controlar as comunicações: As comunicações serão monitoradas e controladas através de 

reuniões com equipes, reportes com gestor e encontros informais, para garantir que a 

necessidade de informação das partes interessadas seja atendida. 

4. Requisitos de comunicação das partes interessadas 

O processo de comunicação é o principal recurso que o projeto Marketing na iDent utiliza para 

gerenciar seu relacionamento com seus stakeholders. O Registro das partes interessadas 

estabelece, de forma específica, os interesses e requisitos de informações que atenderão as 

expectativas das partes interessadas.  

 

Os requisitos de comunicações estão documentados no Apêndice G -  Matriz de Comunicação. 

Por se tratar de um projeto de baixa complexidade, os custos relacionados às comunicações do 

projeto não foram mensurados na Matriz de Comunicação. Os custos relacionados à mão de 

obra e impressão de materiais estão sendo considerados no Plano de Gerenciamento de 

Aquisições.  

 

Informações a serem comunicadas: 

Com base na análise das partes interessadas do projeto Marketing na iDent, o desenvolvimento 

http://escritoriodeprojetos.com.br/planejar-o-gerenciamento-das-comunicacoes.aspx
http://escritoriodeprojetos.com.br/gerenciar-as-comunicacoes.aspx
http://escritoriodeprojetos.com.br/controlar-as-comunicacoes.aspx
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das mensagens será feito em função do tempo e recursos disponíveis, de forma customizada, 

visando melhor compreensão e cumprimento da estratégia de comunicação. As informações a 

serem disponibilizadas buscam atingir diferentes graus de envolvimento dos stakeholders em 

relação ao projeto: 

 

 Conscientização 

 Compreensão 

 Apoio 

 Envolvimento 

 Comprometimento 

 

As informações a serem disponibilizadas estão detalhadas na Matriz de Comunicação no 

Apêndice G. 

 

Teconologias e ferramentas usadas para comunicar: 

A informação será distribuída utilizando os seguintes recursos tecnológicos: 

 E-mail: envio de e-mails para fornecedores externos com solicitações de orçamentos, 

reportes de relatórios para gerência e diretoria, informativos com datas importante do 

projeto.  

 

 Grupos de WhatsApp: os grupos deste aplicativo são uma forma de comunicação 

relacionada à smartphones. Prática, acessível e barata. Apesar de informal, por já ser 

utilizada internamente pelas equipes de cada setor, o uso será mantido para comunicar 

promoções, comunicados internos, datas importantes, fotos de ações realizadas pelo 

projeto.  

 

 Mural Interno: o mural interno está localizado na Copa onde grande parte da equipe 

circula nos horários de folga. É mais uma oportunidade para divulgar promoções, 

novidades, comunicados internos e as ações realizadas pelo projeto.  

 

 Redes Sociais: as promoções, programações das ações e fotos de eventos serão 

publicadas na página do Facebook da Clínica iDent para pacientes e seguidores.  

 

 Banco de Dados: Será criado um banco de dados eletrônico onde serão armazenadas 

todas as informações relacionadas ao projeto Marketing na iDent. Este material servirá 

de base para futuros projetos.  

 

5. Diretrizes e procedimentos usados para se comunicar 

 

Comunicação geral: 

Os procedimentos relacionados a comunicação deverão seguir as políticas e procedimentos 

adotados pela empresa Clínica iDent Ltda. 

Estas políticas e procedimentos estão documentados na metodologia de gerenciamento de 

projetos. 

http://escritoriodeprojetos.com.br/SharedFiles/Download.aspx?pageid=26&mid=89&fileid=81
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A comunicação tem como principais objetivos: 

 Conectar as diversas partes interessadas apesar de seus diferentes interesses e culturas 

para atender os objetivos do projeto; 

 Fornecer as ligações críticas entre pessoas e informações necessárias para comunicações 

bem-sucedidas; 

 Garantir a geração, disseminação, armazenamento, recuperação e descarte de informações 

do projeto; 

 Manter as partes interessadas “alinhadas”. 

 

Gestão da Mudança do Escopo: 

Toda mudança deverá ser solicitada através do formulário Solicitação de Mudança de Escopo, e 

enviada para o Gerente do Projeto por e-mail. O Gerente do Projeto fará sua avaliação, incluirá 

na Relação de Mudanças e enviará para aprovação da patrocinadora Dra. Maria Fernanda 

Leão. As solicitações ficarão na pasta do projeto com seus respectivos status, mesmo as que 

forem rejeitadas. 

 

Relatórios de Desempenho: 

O Relatório de Status (Status Report) detalha as seguintes informações em relação ao 

andamento do projeto:  

 Atividades Concluídas no período 

 Atividades em andamento 

 Atividades iniciando no próximo período 

 Pontos de Atenção 

 

As Assistentes Administrativas de Marketing serão responsáveis por acompanhar, detalhar e 

enviar este relatório ao Gerente do Projeto semanalmente.  

 

Gerência de Reuniões: 

Toda reunião do projeto deverá ser planejada, executada e monitorada seguindo as boas 

práticas abaixo: 

Planejamento-Pré: 

 Definir pauta (objetivos e tópicos a serem discutidos) 

 Escolher participantes (somente os necessários) e convocá-los com a pauta 

 Preparar a reunião (Identificar as informações necessárias e providenciar) 

Realização-Durante 

 Esclarecer quem conduz, quem faz a ata, e critérios de tomada de decisão 

 Registrar principais decisões, ações c/ responsável e prazo 

 Determinar data da próxima reunião quando necessário 

Acompanhamento-Pós 

 Distribuir ata rapidamente 

 Monitorar as ações e comunicar correções de desvios, progressos. 
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As reuniões ocorrerão na estrutura da Clínica iDent, dentro do horário do expediente.  

 

6. Eventos da Comunicação 

Os eventos de comunicação do projeto Marketing na iDent estão descritos no Apêndice H -  

Eventos da Comunicação, relatando quais as entregas envolvidas, quem serão os stakeholders 

responsáveis e envolvidos e quando acontecerão.  

 

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição Mudança Revisão Aprovação 

     

     

Aprovação Documento Original 

Gerente do Projeto: Data: 

Figura 12 – Plano de Gerenciamento da Comunicação Projeto Marketing na iDent 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

2.10 PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

 

Como conceito, conhece-se a qualidade a milenios. No entanto, só 

recentemente ela surgiu como função da gerência. No passado, tal função era 

voltada apenas para inspeção, hoje, as atividades voltadas para a qualidade se 

ampliam e são consideradas fundamentais para o sucesso estratégico das 

organizações.  Em projetos, segundo Vargas (2003), o objetivo principal desta área 

é garantir que o projeto será concluído dentro da qualidade desejada, garantindo a 

satisfação das necessidades de todos os envolvidos.  

Para JUNIOR et al. (2010, p. 176), “planejar a qualidade é o processo de 

identificação dos requisitos e/ou padrões de qualidade do projeto e do produto, além 

da documentação de como um projeto demonstrará a conformidade.” É o processo 

destinado a identificar quais padrões de qualidade são importantes para o projeto e 
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determinar como satisfazê-los. Abaixo, o plano de gerenciamento da qualidade do 

projeto Marketing na iDent. Este é o documento formal que descreve os 

procedimentos que serão utilizados para gerenciar todos os aspectos da qualidade.  

 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 

Código 

(Ano/Seq.): 
2016/01 

Início: 

01/2016 

Término: 

06/2016 
 

PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 
 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

1. Objetivo 

O objetivo deste plano é estabelecer requisitos e padrões para planejamento, garantia e 

controle de qualidade do projeto Marketing na iDent. Deverá fazer parte deste documento todas 

as diretrizes e ferramentas necessárias para o gerenciamento da qualidade, bem como a 

descrição de como será verificada a conformidade das entregas respeitando a política da 

empresa.  

2. Descrição dos Processos do Gerenciamento da Qualidade 

Os produtos ou entregas que não estejam de acordo com a declaração de escopo e dicionário 

da EAP deverão ser tratadas como medidas corretivas no plano de gerenciamento da 

qualidade.  

Caso ocorra alguma mudança nos requisitos de qualidade, deverá passar por avaliação e 

aprovação do gerente do projeto. 

As alterações solicitadas devem observar o método de formalização descrito no Plano Integrado 

de Mudanças.  

3. Planejamento da Qualidade do Projeto 

O planejamento da qualidade do projeto consiste em estabelecer as diretrizes que serão 

avaliadas durante o controle de qualidade do projeto. Para isso, serão realizados procedimentos 

para garantir a qualidade do projeto e também para manutenção da qualidade durante as 

atividades. 

 Realizar a garantia da qualidade: 

Auditoria dos requisitos de qualidade e dos resultados das medições do controle da qualidade 

para assegurar que os padrões de qualidade sejam seguidos. 

 Controlar a qualidade: 

Monitoramento e registro dos resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar 

o desempenho e recomendar as mudanças necessárias. 

a) Indicadores de Sucesso do Projeto  

O projeto será considerado um sucesso se atender a todos os requisito e padrões de 

qualidades detalhados nesse plano, os critérios de aceitação das entregas detalhados no 

http://escritoriodeprojetos.com.br/realizar-a-garantia-da-qualidade.aspx
http://escritoriodeprojetos.com.br/controlar-a-qualidade.aspx
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dicionário da EAP e cumprir o cronograma e orçamento. 

b) Métricas da Qualidade 

As métricas descrevem as características dos requisitos de qualidade que serão avaliados no 

projeto.  

Os requisitos de qualidade a serem atingidos no projeto Marketing na iDent estão descritos a 

seguir. 

 

Requisito de 

Qualidade 
Ações para atingimento Indicadores 

Correto preenchimento 

dos cadastros de 

novos pacientes 

1. Abordar corretamente o pacientes a fim de 

saber sua procedência e como ficou sabendo 

da Clínica iDent. 

2. Preencher corretamente os campos 

obrigatórios do sistema Orto Manager. 

3. Treinar colaboradores sobre o correto 

preenchimento dos campos solicitados no 

sistema. 

IQ01: Identificação 

dos campos 

obrigatórios. 

IQ02: Percentual 

de frequência dos 

colaboradores nos 

treinamentos. 

Atingir o maior número 

de pacientes com a 

campanha de 

indicação de ortodontia 

1. Realizar reunião de lançamento da 

campanha com a participação de todos os 

colaboradores da clínica.  

2. Divulgar a campanha para pacientes de 

orto através de diversos canais de 

comunicação: abrdagem, mensagem 

WhatsApp, e-mail marketing e postagem nas 

redes sociais.  

IQ01: Percentual 

de participação 

dos funcionários 

na reunião de 

lançamento.  

IQ02: Divulgação 

semanal. 

Colaboradores 

comprometidos com o 

projeto 

1. Realizar 01 (um) reunião mensal com os 

colaboradores da clínica explicando os 

objetivos do projeto e apresentando seus 

resultados.  

IQ01: Percentual 

de frequência dos 

colaboradores. 

Atingir um maior 

número de empresas e 

escolas com as ações 

de prevenção em 

saúide bucal. 

1. Listar um maior número de empresas e 

escolas de Curitiba e região metropolitana 

com telefone e e-mail do colaborador do Setor 

de Recursos Humanos ou coordenador 

pedagógico. 

2. Entrar em contato com as empresas e 

escolas por telefone. 

IQ01: Prospectar 

10 empresas e 05 

escolas diferentes 

semanalmente 

Ação de telemarketing 

após todos os eventos 

e ações prmocionais 

realizadas 

1. Nomear colaboradora ou estagiária 

responsável pelo preenchimento das fichas 

de cadastro a cada evento.  

2. Preencher corretamente as fichas de 

cadastros. 

IQ01: Tentar 

contato com 100% 

das listas 

preenchidas nas 

ações. 

IQ02: Efetivar 

contato com 75% 

de cada lista. 

Comunicação visual da 1. Pesquisar a legislação de comunicação IQ01: Respeitar o 



62 

 

 

 

fachada de acordo 

com legislação de 

publicidade da 

Prefeitura de Curitiba 

visaul em fachadas vigente na região central 

onde está localizada a clínica. 

2. Atender às normas da legislação. 

 

Decreto 402 de 

08/05/2014 – 

Secretaria 

Municipal de 

Urbanismo de 

Curitiba 

Engajamento dos 

pacientes da Clínica 

iDent nas páginas da 

rede social Facebook 

1. Divulgar a página da rede social nos 

demais materiais impressos e digitais.  

2. Postagens criativas relacionadas à 

odontologia e cuidados com a saúde em 

geral. 

IQ01: Postar no 

mínimo 03 

postagens 

semanais.  

Cronograma 1. Realizar reuniões de acompanhamento dos 

prazos das atividades, 

2. Envio de relatórios diários para o Gerente 

do Projeto.  

IQ01: IDP (índice 

de variação de 

prazo)  

c) Ferramentas da Qualidade 

As ferramentas utilizadas para gerenciar a qualidade no projeto Marketing na iDent serão: 

 

Ferramenta Descrição da aplicação Quando aplicar Responsável 

CheckList 

 

Aplicável em todas as 

entregas deste projeto. 

Ao término de cada etapa, 

conforme definido no 

cronograma do projeto. 

Gerente do 

Projeto 

Gráfico de 

Ishikawa 

 

Identificação da causa raiz de 

um determinado problema 

(causas comuns e causas 

especiais) 

Quando uma entrega não 

for aprovada na inspeção 

do controle de qualidade. 

Gerente do 

Projeto 

Gráfico de 

Pareto 

Analisar os problemas e 

priorizar os mais críticos para 

tomada de decisões e 

melhoria de processos 

Quando houver ocorrências 

de inconformidade na 

qualidade 

Gerente do 

Projeto 

 

 

d) Entregas do Projeto e Critérios de Aceitação 

 

 

Entrega Critérios de aceitação Quando será verificado 

1.2.1.2 Contratação 

empresa de comunicação 

visual 

A empresa deverá ser legalmente 

formal e conter pelo menos dois 

profissionais na área de criação 

(designers gráficos). 

Assim que o projeto for 

aprovado. 

1.2.3.1 Contratação de 

empresa terceirizada 

A empresa deverá atender aos 

requisitos de segurança 

Após reforma dos 

adesivos e novas placas 
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limpeza vidros estabelecidos pela CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes). 

da fachada.  

1.3.2.2 Aprovação do 

calendário de postagens 

Que o conteúdo das postagens 

estejam relacionados aos 

seguintes temas: cuidados com a 

saúde bucal, alimentação, estilo de 

vida saudável, dicas, 

programações culturais e 

entretenimento em Curitiba. 

Após criação da página 

na rede social Facebook. 

1.3.3.3 Definição dos 

padrões de respostas 

Que as respostas sejam 

elaboradas pela Coordenadora de 

Marketing e aprovadas pela 

Diretora Geral.  

Após a compra do 

aparelho de celular 

exclusivo para uso do 

WhatsApp.  

1.4.1 Ação Prevenção 

Saúde Bucal em Escolas 

e Empresas 

As ações deverão ser realizadas 

em empresas ou escolas com mais 

de 15 colaboradores ou alunos. 

Deverão ser agendadas com pelo 

menos uma semana de 

antecedência. 

Assim que o projeto for 

aprovado. 

1.5.1 Cartão de 

Aniversário para 

Pacientes 

O cartão de aniversário deverá ser 

em meio digital e devera ser 

enviado semanalmente por e-mail 

para a relação de aniversariantes. 

Assim que o projeto for 

aprovado.  

1.5.2.1 Definição do 

calendário de promoções 

O calendário de promoções deverá 

ser elaborado pela equipe de 

marketing e aprovado pela Diretora 

Geral.  

Janeiro/2016 

1.5.3 Campanha 

Indicação de Pacientes 

Apenas serão beneficiados os 

pacientes de orto que indicarem 

amigos e estes iniciarem o 

tratamento na clínica (assinarem 

contrato). 

Janeiro/2016 

1.5.4.1 Definição da 

relação dos profissionais 

da saúde 

Que os profissionais de saúde 

sejam das seguintes 

especialidades: fonoaudiólogo, 

cirurgião plástico, pediatra, 

traumatologista ou esteticista. 

Após o conteúdo da arte a 

ser enviada for aprovado.  

1.6.1.2 Definição das 

contratações externas 

Atender aos critérios de formação e 

pre requisitos solicitados pelos 

cargos.  

Após a aprovação da 

proposta de efetivação 

dos recusros interno. 

 

 

4. Garantia da Qualidade do Projeto  
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A garantia da qualidade consiste em auditar os requisitos de qualidade e os resultados das 

medições de controle de qualidade para garantir a implementação de padrões e definições de 

qualidade nas operações, reduzindo desperdícios e eliminando as atividades que não agregam 

valor, de forma que processos sejam realizados com níveis mais altos de eficiência e eficácia. 

a) Auditorias do Projeto  

 

As auditorias e revisões de qualidades ocorrerão de forma mensal, verificando as entregas 

definidas para cada mês. Para cada resultado da auditoria, deverá ser preenchido o Log de 

auditoria da qualidade para fins de registro. 

Data revisão 
Atividade 
Revisada 

Pontos de atenção Resolução 

    

    

 

 

b) Processo de Melhoria Contínua 

A promoção da melhoria contínua no projeto será realizada através do ciclo PDCA, que se trata 

de um método gerencial que reflete, em suas quatro fases, a base da filosofia do melhoramento 

contínuo. As fases do ciclo serão praticadas de forma cíclica e ininterrupta, visando promover a 

melhoria contínua e sistemática do projeto, consolidando a padronização das práticas. As 

quatro fases do ciclo PDCA estão ilustradas na figura abaixo: 

 
 

1ª Fase - Planejamento (Plan): Consiste no estabelecimento de objetivos e de processos 

fundamentais para garantir os resultados, conforme o que se espera atingir em termos de metas 

para a organização. Os métodos contemplam os procedimentos e as orientações técnicas 

necessárias para se atingirem as metas. 

2ª Fase - Execução (Do): É a fase executiva da metodologia PDCA, na qual se deve executar 

todos os processos; com isso, será implementado o plano de ação, a execução do processo e a 

confecção do produto em si. A coleta de dados será feita também nessa etapa, embora essas 

informações sejam apenas utilizadas nas etapas posteriores. 

3ª Fase - Verificação (Check): Será realizado um estudo e análise dos dados coletados na fase 

D. A partir disso, se pode fazer uma comparação bastante apurada sobre o que foi obtido e o 
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que era esperado, na fase P. As diferenças serão levadas em conta, se positivas ou negativas, 

a fim de analisar todo o processo de modo crítico. 

4ª Fase - Ação (Act): Na última etapa do método PDCA serão tomadas todas as medidas 

cabíveis para corrigir a rota e possíveis distorções que tenham desviado os resultados obtidos 

dos esperados, determinando causas. Caso não haja nada a ser aperfeiçoado, a metodologia 

pode ser um pouco mais detalhada, a fim de por em prática possíveis melhorias, no momento 

de repetição de uma das fases. 

Através da execução do ciclo PDCA, obteremos previsibilidade nos processos, devido a 

obediência aos padrões, pois, quando a melhoria é bem-sucedida, adotaremos o método 

planejado, caso contrário, voltaremos ao padrão anterior e recomeça-se a girar o PDCA. 

 

c) Responsabilidade de Qualidade da Equipe do Projeto  

 

Membro da Equipe Responsabilidades 

Gerente 

Operacional 

Contratar profissionais para o Setor de Marketing conforme pré 

requisitos solicitados.  

Assegurar que as colaboradoras da Recepção e Secretaria 

participem dos treinamentos agendados.  

 Participar das reuniões do projeto para sua interação e repasse aos 

demais integrantes de sua equipe. 

Gerente de Projetos 

Realizar reuniões de acompanhamento dos prazos das atividades, 

acompanhamento dos custos relacionados ao projeto e 

conhecimento geral das atividades para assegurar o melhor 

desempenho do projeto.  

Coordenadora de 

Marketing 

Acompanhar diariamente relatório de entrada de novos pacientes e 

qual a procedência destes (como ficaram sabendo da clínica).  

Acompanhar diariamente o relatório do número de acessos ao site 

da iDent para checar o crescimento deste canal de comunicação.  

Realizar reuniões de divulgação das campanhas e ações para que 

toda equipe tenha conhecimento e esteja engajada. 

Realizar Pesquisa de Satisfação mensal com pacientes da Clínica 

iDent. 

Integrantes da 

Equipe do Setor de 

Marketing 

Envio de relatórios diários para o Gerente do Projeto.  
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Integrantes da 

equipe de 

Recepção 

Preenchimento correto dos cadastros de pacientes.   

Auxiliar 

Administrativa 

Secretaria 

Participar dos treinamentos. 

Repassar as informações de campanha para todos os pacientes 

que atender. 

 

 

5. Controle da Qualidade 

O controle da qualidade consiste em monitorar e registrar resultados da execução das 

atividades de gerenciamento de qualidade, avaliar o desempenho e recomendar mudanças 

necessárias. 

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição Mudança Revisão Aprovação 

     

     

Aprovação Documento Original 

Gerente do Projeto: Data: 

Figura 13 – Plano de Gerenciamento da QualidadeProjeto Marketing na iDent 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

2.11 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

Em cenários de competitividade, o avanço tecnológico e de condições 

econômicas incertas tornam a gestão de riscos ainda mais importantes pois estes 

podem tomar proporções muitas vezes incontroláveis. A definição de  PASSOS 

(2008, p. 125)  para riscos é um evento ou condição incerta que, ao ocorrer, causa 

um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um dos objetivos do projeto. Os 

riscos podem ser benéficos quando suas consequências contribuem para o sucesso 
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do projeto, ou maléficos quando contribuem para aumentar as restrições ou impõem 

fatos ruins e inesperados ao projeto.  

O gerenciamento de riscos precisa ser compreendido como a preparação para 

os prováveis eventos que poderão ocorrer, ao invés de simplesmente reagir a eles 

após acontecerem (DINSMORE;CABANIS-BREWIN, 2009, p. 9).  Para VARGAS o 

gerenciamento de riscos possibilita a chance de melhor compreender a natureza do 

projeto, envolvendo os membros do time de modo a identificar e responder as 

potenciais forças e riscos do projeto, e responder a eles geralmente associados a 

tempo, custo e qualidade. Para que os riscos do projeto Marketing na iDent possam 

ser considerados e gerenciados, apresentamos o plano de gerenciamento de riscos.  

 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 

Código 
(Ano/Seq.): 

2016/01 

Início: 

01/2016 

Término: 
06/2016 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS 
 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

1. Objetivo 

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

probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto e orientar a equipe do projeto sobre 

os processos de riscos do projeto Marketing na iDent. 

 

2. Processos do Gerenciamento de Riscos 

 Identificar os riscos: determinar quais riscos podem afetar o projeto e documentar suas 

características. 

Realizar a análise qualitativa dos riscos: avaliar a exposição ao risco para priorizar os riscos que 

serão objetos de análise ou ação adicional. 

Realizar a análise quantitativa dos riscos: efetuar a análise numérica do efeito dos riscos 

identificados nos objetivos gerais do projeto. 

Planejar as respostas aos riscos: desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades 

e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. 

Controlar os riscos:  monitorar e controlar os riscos durante o ciclo de vida do projeto. 
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3. Responsabilidade dos riscos da equipe 

Os membros da equipe de projeto possuem responsabilidade no gerenciamento de riscos, 

conforme tabela abaixo: 

 

Membro Responsabilidades 

Coordenadora de Marketing Assegurar que os riscos foram identificados de modo a 

aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, 

reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos 

ao projeto.  

Auxiliar Adm de Marketing Divulgar informações pertinentes aos riscos do projeto. 

Gerente Operacional Assessorar o GP em relação às obrigações contratuais 

relacionadas aos riscos. 

Gerente do Projeto  Aprovar o plano de gerenciamento de riscos e suas 

reservas de contingência. 

Aprovar o uso das reservas de contingência. 
 

4. EAR (Estrutura Analítica de Riscos) 

 

 

 

5. Realizar a análise qualitativa dos riscos 

Será mensurada de acordo com o cronograma de tempo de execução das atividades. Através 

desse cronograma é identificado a atividade prioritária ou os requisitos indispensáveis para o 

início ou bom andamento do projeto. O atraso ou a falta desses serão riscos na finalização dos 

trabalhos, comprometendo a data final de entrega, visto que alguns materiais são fornecidos por 

terceiros. 

6. Realizar a análise quantitativa dos riscos 

Marketing na iDent 

Técnico 

Qualidade 

Desempenho 

Externo 

Fornecedores 

Clientes 

Organizacional 

Recursos 

Financiamento 

Gerencial 

Planejamento 

Comunicação 
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O processo de análise quantitativa de risco tem como objetivo analisar numericamente a 

probabilidade de cada risco e de sua respectiva consequência nos objetivos do projeto, assim 

como a extensão do risco geral do projeto. 

Neste projeto utilizaremos técnicas para análise quantitativa dos riscos: 

Entrevistas - Técnicas para entrevistar são usadas para quantificar a probabilidade e 

conseqüências dos riscos nos objetivos do projeto. Uma entrevista sobre risco com os as partes 

envolvidas do projeto e especialistas no assunto pode ser o primeiro passo na quantificação dos 

riscos. A informação necessária depende do tipo de distribuições da probabilidade que será 

usado. Por exemplo, a informação seria encontrada nos cenários otimista (baixo), pessimista 

(alto), e os mais prováveis se distribuições triangulares forem usadas, ou no desvio médio e 

padrão para as distribuições normal e log normal. 

Análise da árvore de decisão - Uma análise de decisão é normalmente estruturada como uma 

árvore de decisão. A árvore de decisão é um diagrama que descreve uma decisão sob 

consideração e as implicações de escolher uma ou outra das alternativas disponíveis. Ela 

incorpora probabilidades de riscos e os custos de recompensas de cada caminho lógico dos 

eventos e decisões futuras. Resolvendo a árvore de decisão indica quais decisões produzem os 

valores esperados maiores para tomador de decisão quando todas as implicações incertas, 

custos, recompensas, e decisões subseqüentes são quantificadas. 

7. Planejar as respostas aos riscos 

Para os riscos identificados e qualificados, optou-se por estratégias diferenciadas para cada 

necessidade conforme apresentado nos Apêndices J, K, L e M. 

8. Reservas de contingência 

Para os riscos não identificados, o orçamento e o prazo original serão aumentados em 10%. 

O sponsor do projeto deverá aprovar o uso das reservas de contingência em reunião 

extraordinária.  

O valor de contingência será de R$ 2.000 reais.  

 

9. Controlar os riscos 

O GP e os responsáveis definidos na matriz de responsabilidade devem acompanhar os riscos 

identificados, monitorar os riscos residuais, identificar novos riscos, executar os planos de 

respostas a riscos e avaliar sua eficácia durante todo o ciclo de vida do projeto. 

O gerente de projeto executa o que foi planejado na análise de riscos e controla os riscos novos 

identificados durante a execução do projeto.  

Este processo consiste de: 

• Identificar, analisar, e planejar para riscos novos; 

• Monitorar os riscos identificados; 

• Analisar novamente os riscos existentes de acordo com as mudanças de contexto; 

• Monitorar condições para ativar planos de contingência; 

• Monitorar riscos residuais; 

• Rever a execução do plano de respostas aos riscos para avaliar sua eficácia; 

• Determina se as premissas do projeto ainda são válidas; 

• Determinar se as políticas e os procedimentos de gestão de risco estão sendo 
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seguidas; 

Determinar se as reservas de contingência de custo e prazo devem ser modificadas com os 

riscos do projeto. 

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição Mudança Revisão Aprovação 

     

     

Aprovação Documento Original 

Gerente do Projeto: Data: 

Figura 14 – Plano de Gerenciamento de Riscos Projeto Marketing na iDent 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

2.12 PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

 

O objetivo do gerenciamento de custos, segundo VARGAS (2003, p. 84) “é 

garantir que o capital disponível será suficiente para obter todos os recursos para se 

realizarem os trabalhos do projeto.” O plano de gerenciamento de custos deve 

determinar o formato e estabelecer os critérios para planejar, estimar, orçar e 

controlar os custos do projeto. Para BARBOSA et al. (2011, p. 29), “conforme o Guia 

PMBOK de 2008, a quantidade e a qualidade dos detalhes que dão sustentação ao 

plano de gerenciamento de custos variam por área de aplicação, tipo ou 

complexidade do projeto.” O mais importante, é o plano conter um entendimento 

claro e completo a respeito de como o gerenciamento de custos acontecerá no 

projeto. Abaixo, o plano de gerenciamento de custos do projeto em estudo, 

considerado de baixa complexidade.   

 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 

Código 

(Ano/Seq.): 
2016/01 

Início: 

01/2016 

Término: 

06/2016 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 
 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

1. Objetivo 

 O objetivo desse plano é estabelecer critérios para planejamento e controle de custos 

do Projeto Marketing na iDent. Deverá fazer parte desse documento todas as diretrizes 

e ferramentas necessárias para planejamento e controle dos custos do projeto. 

 

 Os materiais serão orçados a partir da seleção das opções disponíveis primeiramente 

no mercado nacional com produtos que atendam as necessidades impostas pelo 

projeto.  

 

 Todos os gastos terão que ser feitos em moeda oficial  (real), sendo que, para fins de 

gestão e  controle, os gastos que por ventura sejam efetuados em moeda estrangeira 

deverão ser convertidos em reais conforme cotação da data do desembolso. 

 

 As variações de custos serão avaliadas a partir do acompanhamento do cronograma 

que será feito através do software MS Project e reportadas conforme descrito no ítem 5 

desse documento .  

 

 As despesas/custos adicionais que não tiverem sido considerados inicialmente nesse 

plano, só poderão ser feitas mediante aprovação prévia do Gerente de Projetos até o 

limite de sua autonomia e/ou Patrocinador do projeto Dra. Maria Fernanda Leão. 

 

2.  Restrições de custos 

 Não foram consideradas custos com pesquisa de mercado. 

 Não foram considerados custos com contratação de arquiteto para realizar projeto de 

comununicação visual da fachada da Clínica iDent.  

 Não foram considerados custos com alterações estruturais que vierem a ser 

necessárias. 

         3. Estimativa de custos 

 Os custos foram estimados utilizando-se a estimativa Bottom-Up e de coleta de preços. 

Poderá ser utilizada estimativa análoga para revisão de custos, caso o time do projeto 

ou a administração da Clínica iDent disponham de valores históricos de projetos com 

alguma similaridade. 

 

 Os custos que não puderam ser precisamente calculados foram estimados com a 

técnica PERT. Para este caso deve haver um refinamento a medida em que o 

cronograma e a linha de base de custos for avançando passando a estimativa para -5% 

a + 10%. Esse refinamento será reportado para que possa ser autorizado pelo Gerente 

de Projetos nas reuniões quinzenais de acompanhamento. 
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 A unidade de medida de tempo será feita em dias. 

 

 Todos os recursos humanos empregados no projeto tiveram seu custo alocado na 

proporcionalidade das horas dedicadas, mesmo que faça parte da folha de pagamento 

da Clínica iDent. Para fins de cálculo, o custo hora será feito considerando o dobro do 

salário base divididos por 220 horas. 

 

 Todos os valores que posteriormente serão identificados na análise qualitativa de riscos 

serão incluídos na conta contábil Reserva de Contingência. 

 

          4 .Orçamentação 

 O processo de orçamentação será feito a partir da agregação dos custos estimados das 

atividades individuais com a finalidade de estabelecer a linha de base de custos. 

 

 O agrupamento será feito pelos marcos estabelecidos na Declaração do Escopo do 

Projeto. 

 

 Sempre que forem identificados desvios em relação a curva S do projeto (identificados 

no controle de custos) deverá ser preenchido formulário de solicitação de mudanças e o 

orçamento deve ser alterado mediante aprovação do gerente de projetos e/ou sponsor 

conforme suas autonomias. 

 

          5. Controle de Custos 

 A avaliação de desempenho do projeto será feita através da realização da Análise de 

Valor Agregado, onde o custo e o prazo do projeto serão acompanhados em um único 

processo de controle semanal.  

 

 O time do projeto irá gerar semanalmente e/ou sempre durante a entrega dos marcos do 

projeto o gráfico comparativo entre o valor agregado e a linha de base de custos contida 

no orçamento do projeto. 

 

Todas as variações a partir de -10% e + 5% em relação ao orçado versus entregue devem ser 

analisadas pelo time do projeto em no máximo 48 horas a partir do momento da divulgação do 

gráfico de Valor Agregado. Deve-se obrigatoriamente ser feito um relatório com o resultado de 

uma análise dos 5 porquês dos principais motivos dos desvios (sugere-se gráfico de paretto 

para identificar os principais desvios). Esse relatório deve ser apresentado conforme modelo 

abaixo 
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 Após aprovado incremento no orçamento deve ser feita a atualização da linha de 

base/orçamento 

 

           6. Matriz de Responsabilidades de Custos 

A responsabilidade em relação aos custos do projeto estão descritas na matriz abaixo.  

P = Participa  R = Responsável 
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Agendar reunião semanal       R 

Emitir relatórios de acompanhamento de indicadores 

de custos 
P P R P 

Participar reunião semanal de reporte P P P P 

Realizar alterações linha de base de 

custos/orçamento 
R       

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição Mudança Revisão Aprovação 

     

     

Aprovação Documento Original 

Gerente do Projeto: Data: 

Figura 15 – Plano de Gerenciamento de Custos Projeto Marketing na iDent 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

2.13  PLANO DE GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO 

 

A área da integração deve garantir que um plano seja elaborado, executado 

conforme o planejado e que sejam controladas as alterações solicitadas . Segundo o 

Guia PMBOK, o gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e as 

atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os os 

vários processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento. O 

gerente do projeto age como integrador dos processos e das pessoas. O 

gerencimento da integração define aonde e quando concentrar recursos e esforço, 

tratando do  problema antes de que estes se tornem críticos.  
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Para COGHI (2013), um dos principais benefícios de se realizar o plano de 

integração, é obter informações dos avanços físicos das entregas terminadas para 

serem comparados com as baselines do escopo, tempo e custo, que servirão de 

suporte para posterior monitoramento, acompanhamento e medição de desempenho 

do projeto.  

A figura abaixo apresenta os processos do gerencimento da integração: 

 

Figura 16 – Processos do Gerenciamento da Integração 

Fonte: Manual do Gerenciamento de Projetos (2009) 

   

2.13.1 Plano Integrado de Mudanças 

 

O PMBoK (2013) define que realizar o Controle Integrado de Mudanças é o 

processo de revisão de todas as solicitações de mudanças, aprovação e 

gerenciamento de mudanças em entregas, ativos de processos organizacionais e o 

Plano de Gerenciamento do Projeto. Ele revisa todas as solicitações de mudanças 

ou modificações nos documentos do projeto, entregas, linhas de base ou plano de 

gerenciamento do projeto, além de mudanças aprovadas e rejeitadas. Para 
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VARGAS (2003, p. 63) “é o processo responsável pela manutenção da integridade 

das linhas de base do plano do projeto, garantindo que o escopo obtido esteja em 

conformidade com as definições no plano de escopo e coordenando todas as 

mudanças nas outras áreas do projeto.” 

O processo de Controle Integrado de Mudanças ocorre durante todo o ciclo de 

vida do projeto, e tem como principal benefício permitir que os documentos de 

mudança do projeto sejam considerados de maneira integrada enquanto reduz o 

risco do projeto. Normlamente, as mudanças são realizadas sem considerar os 

objetivos globais do projeto.  

As mudanças podem ser solicitadas por qualquer parte interessada envolvida 

no projeto. Embora possam ser iniciadas verbalmente, devem ser sempre 

registradas de maneira escrita, conforme modelo de Solicitação de Mudanças 

apresentada no Apêndice I. Estas solicitações deverão ser aprovadas ou rejeitadas 

pelo Patrocinador ou Gerente do Projeto. Pela natureza de baixa complexidade do 

Projeto Marketing na iDent, o principal objetivo do Controle Integrado da Mudança, é 

que sua equipe se comunique constantemente, todas as mudanças aprovadas ou 

rejeitadas, mantendo o alinhamento em relação aos objetivos do projeto.  
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3 Conclusões 

 O objetivo deste trabalho foi o aprofundamento dos conceitos da metodologia 

de gerenciamento de projetos. Para isso, foi apresentada a possibilidade de realizar 

o gerenciamento de projetos em empresa de médio porte, independente do seu 

segmento. A disseminação da cultura da metodologia de gerenciamento de projetos 

como uma nova forma de gestão traz benefícios para a organização na atual onda 

de competitividade. Para se diferenciar, é necessário que a empresa supere as 

expectativas de seus clientes, dentro do prazo estipulado, usando poucos recursos, 

mas usando-os corretamente, gastando menos e mantendo-se dentro do objetivo 

pré-estabelecido.  

 As estratégias de marketing apresentadas neste projeto tiveram como objetivo 

tornar os clientes da Clínica iDent um ponto de partida estratégico, sugerindo formas 

de abordá-los, conhecê-los e atender às suas necessidades e preocupações. Desta 

forma, mostrar que a empresa lucra criando valor superior para seus clientes e 

parceiros, especialmente na área da saúde, onde confiança e credibilidade são 

atributos indispensáveis. A odontologia no Brasil está em franca, acelerada e 

irreversível reorganização. A classe odontológica passou a enxergar suas clínicas 

como um negócio, mantendo suas relações com pacientes bem administradas e 

gerenciadas, baseadas em princípios de marketing.  

 Desta forma, o gerenciamento de projetos para implantação do Departamento 

de Marketing na Clínica iDent foi direcionado para a estruturação de métodos, 

processos, monitoração e controle das mudanças. Essas ações trouxeram como 

benefício o aumento da confiança e da segurança da diretoria e investidores, melhor 

administração das mudanças, melhora na performance, melhoria na comunicação 

entre os participantes e setores da clínica e uma projeção mais precisa dos recursos 

necessários. E principalmente, o engajamento geral da equipe em relação a 

importância do atendimento com excelência aos pacientes, e a constante 

prospecção por novos clientes.  

 Com a atual disseminação das boas práticas em gerenciamento de projetos, 

fortemente tratadas pelo Guia PMBOK, um vasto ferramental de qualidade está 

disponível aos profissionais que exercem esta atividade. Porém, segundo PASSOS, 
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alguns gestores acreditam que necessitam usar todo o ferramental disponível na 

literatura e desconfiam que seu uso seja muito caro. Nas pequenas organizações, 

onde a agilidade é imprenscindível, os gerentes podem ser tentados a não seguir os 

processos sugeridos pelas boas práticas, ou por outro lado, fazer descarte aleatório. 

A falta de critérios para seleção dos elementos necessários ao bom gerenciamento 

de projetos eleva muito as chances do insucesso.  

 As pequenas empresas até acreditam que a implementação do gerenciamento 

de projetos pode ser uma boa idéia, mas não acredtam que conseguirão tempo, 

dinheiro ou apoio da alta gerência para a disseminação das metodologias de gestão. 

Mesmo conhecendo essas dificuldades da realidade da Clínica iDent, acreditou-se 

que o gerenciamento de projetos, se implementado de maneira estruturada, 

adaptado às necessidades da empresa, é capaz de aumentar a agilidade, propiciar 

melhoria na satisfação dos pacientes e melhorar o desempenho como organização. 

O primeiro passo para um projeto é o desejo, a vontade de mudar ou melhorar algo.  
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4 Possíveis desdobramentos 

 

O projeto em estudo contempla a implantação de um departamento de 

marketing em empresa prestadora de serviços odontológicos num prazo de seis 

meses. Neste período, serão contratadas pessoas e empresas para executar as 

ações propostas neste projeto, baseadas em pesquisas de tendência de mercado. 

Mesmo sabendo dos valores consideráveis para contratação de colaboradores para 

o departamento num período onde existe uma tendência à terceirização, acredita-se 

no contato mais aproximado com o negócio e suas particularidades.  

Com isso, sugere-se uma análise semestral da viabilidade financeira do projeto, 

considerando o valor de investimento e o retorno financeiro que as ações estão 

trazendo para a empresa. Crescimento financeiro, número de novos pacientes e 

retorno dos antigos. Além disso, as estratégias de marketing propostas para dar 

início ao departamento deverão ser modificadas, ampliadas e inovadas conforme a 

necessidade da Clínica iDent e do movimento normal do mercado.  
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Apêndice B – Lista de Atividades 
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Apêndice C – Matriz de Papéis e Responsabilidades 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

MATRIZ DE PAPEIS E RESPONSABILIDADES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Função Responsabilidade Conhecimento Competência 

Diretora Geral - 
Patrocinadora 

Um dos stakeholders mais importantes é o 
patrocinador. Ele deve ter influência na empresa 
de forma que o projeto receba prioridade e 
recursos suficientes. Ele dá o suporte e apoio à 
equipe do projeto e aprova as entregas 
intermediárias.  

Noções básicas de gerenciamento de projetos; 
Conhecimento do plano estratégico da empresa. 

Liderança, relacionamento interpessoal e 
boa comunicação.  

Gerente Operacional 

É quem fará a interface entre a área técnica, de 
atendimento e alta diretoria. No pojeto Marketing 
na iDent, ficará responsável pela Auxiliar 
Administrativa da Secretaria e equipe de 
Recepção.  

Conhecimento e prática de gerenciamento geral 
(planejamento estratégico, recursos humanos); 
Conhecimentos em gestão de finanças; 
Conhecimento do software Excel, Word;  
Conhecimento dos processos internos da 
Clínica iDent. 

Liderança, relacionamento interpessoal, 
boa comunicação, organização e 
trabalho em equipe. 

Gerente do Projeto 

O gerente é responsável pela qualidade dos 
produtos do projeto e pela sua conclusão com 
sucesso. Suas responsabilidades incluem a 
elaboração do plano do projeto, a execução das 
atividades planejadas e o término no prazo, 
dentro do orçamento e dos níveis de qualidade 
aceitáveis. Ele é responsável por organizar o 
projeto em subprojetos, gerenciar os seus 
aspectos rotineiros, desenvolver planos de 
execução de atividades, resolver problemas de 
planejamento ou de execução, além de monitorar 
e reportar progresso. O gerente de projeto é 
responsável por coordenar e integrar as 
atividades em várias linhas funcionais e gerenciar 
as comunicações entre as partes interessadas. 
Finalmente, o gerente de projeto aplica o 

Conhecimento do ambiente do projeto; 
Princípios e práticas de administração de 
projetos;  
Conhecimento e prática de gerência geral 
(finanças, planejamento estratégico, recursos 
humanos).  
Conhecimento na área de marketing para 
odontologia.  

Liderança, habilidades estratégicas, 
conceituais e analíticas, tomada de 
decisão, adaptabilidade e flexibilidade, 
habilidade de formação de equipe, 
habilidade de orientação e consultoria, 
habilidade de negociação num contexto 
de interesses conflitantes, habilidades de 
comunicação, habilidades de 
gerenciamento de projetos. 
monitoramento e controle de relatórios, 
documentação e guarda de registros. 
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

MATRIZ DE PAPEIS E RESPONSABILIDADES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Função Responsabilidade Conhecimento Competência 

gerenciamento de projetos, a gerência geral e 
habilidades técnicas, bem como a gestão de 
equipe, negociação, perspicácia financeira e de 
negócios, para atender os objetivos do projeto e 
para atender ou exceder as expectativas das 
partes interessadas. 

Coordenadora de 
Marketing 

Será responsável por coordenar todas as ações 
de marketing propostas pelo projeto  com o 
objetivo de prospectar novos pacientes e manter 
os atuais. A coordenação de marketing será 
responsável pela reestruturação do site da clínica, 
e das ações relacionadas às mídias sociais, bem 
como a contratação dos fornecedores.  Deverá 
aprovar o calendário de ações promocionais em 
escolas, empresas e comunidade em geral. 
Deverá planejar e coordenar o calendário de 
promoções para pacientes. Será responsável pela 
contratação de agência de publicidade, controle 
de horas e jobs apresentados. Será responsável 
pela definição dos contatos de profissionais da 
saúde para envio de correspondências de 
parceria e aprovação dos materiais relacionados à 
esta ação. Toda a gestão das pessoas do setor, 

Conhecimento e prática em planejamento de 
marketing, 
Experiência com organização de eventos, 
Conhecimento em marketing digital, 
Noções de marketing na área da saúde,  
Conhecimento dos processos internos da 
Clínica iDent.  

Liderança, relacionamento interpessoal, 
boa comunicação, dinamismo, pró 
atividade, criatividade, inovação.  
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

MATRIZ DE PAPEIS E RESPONSABILIDADES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Função Responsabilidade Conhecimento Competência 

bem como as ações serão de sua 
responsabilidade.  

Analista de Marketing 

Será responsável por elaborar propostas das 
ações a serem propostas para a Diretoria. Fará 
acompanhamento do trabalho de reestruturação 
do site, e acompanhamento diario das ações 
promocionais executadas pelas Auxiliares de 
Marketing. Será o suporte da coordenação para 
busca de novas oportunidades de prospectar 
clientes. Responsável por desenvolver parcerias. 

Conhecimento em planejamento de marketing e 
eventos. Atuação em departamento de 
marketing, conhecimento de marketing digital.  

Relacionamento interpessoal, 
organização, dinamismo,criatividade e 
inovação.  

02 Auxiliares 
Administrativas Setor 
Marketing 

Será responsável pela operacionalização das 
ações planejadas pela Coordenação de 
Marketing. Fará a prospecção por telefone de 
escolas, empresas e condomímio para realização 
das ações promocionais. Organizará os materiais 
necessários para a realização das ações em 
frente à clínica. Responsável pelo envio mensal 
dos cartões de aniversário para pacientes, gestão 
dos canais de comunicação do site e aplicativo 
WhatsApp. Controle dos pacientes indicados 
através das campanhas. Atualização de relatórios 

Conhecimento dos softwares Excel e Word,  
Noções de administração; 
Noções de organização de eventos. 
Formação técnica ou superior em 
Administração, Marketing ou Publicidade. 

Organização, pró atividade, dinamismo, 
criatividade e facilidade de comunicação 
ao telefone. 
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

MATRIZ DE PAPEIS E RESPONSABILIDADES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Função Responsabilidade Conhecimento Competência 

de Indicadores de Marketing.  

Estagiária Setor 
Marketing 

Participará da execução das ações promocionais 
realizadas em escolas, empresas e condomínios. 
Será o suporte dos profissionais dentistas que 
realização palestras ou treatros. Será responsável 
pela captação de mailings durante os eventos, 
bem como a geração de planílhas e relatórios.   

Conhecimento dos softwares Excel e Word,  
Cursando técnico ou superior em Administração, 
Marketing ou Publicidade. 

Organização, pró atividade, dinamismo, 
criatividade e facilidade de comunicação 
ao telefone. 

Operadora de 
Telemarketing 

Responsável pelo telemarketing ativo do 
Departamento de Marketing. Fará logação 
telefônica para todos os contatos gerados através 
das ações promocionais realizadas pelo 
Departamento. Além disso, fará ações de 
telemarketing pontuais com pacientes antigos, 
através de listas e scripts gerados pela 
Coordenação.  

Conhecimento dos softwares Excel e Word,  
Cursando técnico ou superior em Administração, 
Secretariado ou Marketing. 

Boa comunicação ao telefone, pró 
atividade e organização. 

Equipe Setor Recepção 
Serão o suporte na divulgação das campanhas e 
promoções para todas as pessoas que entrarem 
na clínica, pacientes ou não.  

Noções de atendimento ao público, 
Conhecimento dos softwares Word e Excel, 
Cursando técnico ou superior em Administração, 
Secretariado Executivo, Marketing ou 
Odontologia. 

Bom relacionamento interpessoal, 
cordial, boa comunicação, pró atividade, 
agilidade, facilidade de comunicação ao 
telefone. 
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

MATRIZ DE PAPEIS E RESPONSABILIDADES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Função Responsabilidade Conhecimento Competência 

Auxiliar Administrativa 
Secretaria 

Será um suporte ao projeto e ao Setor de 
Marketing divulgando as promoções a todos 
pacientes que passarem pela Secretaria para 
efetuar o pagamento de seus procedimentos. 
Fará entrega de informativos, cupons ou materiais 
de comunicação relacionados às  

Conhecimento e prática do setor 
Financeiro/Caixa, 
Conhecimento dos softwares Word e Excel, 
Conhecimento dos processos internos da 
Clínica iDent. 

Organização, bom relacionamento 
interpessoal, cordial, boa comunicação, 
pró atividade, agilidade, facilidade de 
comunicação ao telefone. 

Auxiliar Administrativo 
Compras 

Responsável por desenvolver fornecedores e 
realizar os orçamentos necessários para compra 
de produtos ou prestação de serviços para o 
projeto. Deverá buscar melhores opções de 
parceiros que executem um trabalho de qualidade 
a um preço justo. 

Conhecimento dos softwares Word e Excel, 
Noções do Setor de Compras,  
Formação técnica ou superior em 
Administração.  

Organização, pro atividade, bom 
relacionamento interpessoal.  
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Apêndice D – Mapa de Aquisições 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

MAPA DE AQUISIÇÕES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Item  Descrição Qtdade Ref. EAP Vendor List  Orçamento    Prazo  Observação 

1 Contratação Auxiliar de Marketing 1 1.6.1 
Setor de Recursos 
Humanos 

R$           14.400,00 27/01/2016 
Considerando remuneração 
e encargos durante os 06 
meses do projeto. 

2 
Efetivação atual estagiária emAuxiliar de 
Marketing 

1 1.6.1 
Setor de Recursos 
Humanos 

R$           14.400,00 27/01/2016 
Considerando remuneração 
e encargos durante os 06 
meses do projeto. 

3 
Efetivação da Coordenadora de 
Marketing 

1 1.6.1 
Setor de Recursos 
Humanos 

R$           54.000,00 27/01/2016 
Considerando remuneração 
e encargos durante os 06 
meses do projeto. 

4 Contratação de Analista de Marketing 1 1.6.1 
Setor de Recursos 
Humanos 

R$ 36.000,00 27/01/2016 
Considerando remuneração 
e encargos durante os 06 
meses do projeto. 

5 
Contratação Operadora de 
Telemarketing 

1 1.6.1 
Setor de Recursos 
Humanos 

 R$           14.400,00  27/01/2016 
Considerando remuneração 
e encargos durante os 06 
meses do projeto. 

6 Contratação Estagiária de Marketing  1 1.6.1 CIEE   R$             5.400,00  27/01/2016 
Considerando remuneração 
e encargos durante os 06 
meses do projeto. 

7 Mesas/escrivaninhas 4 1.6.2 
Silva Móveis para 
Escritório Ltda 

 R$             2.400,00  05/02/2015   

8 Cadeiras de escritório 4 1.6.2 
Silva Móveis para 
Escritório Ltda 

 R$                 540,00  05/02/2015   

9 Aparelhos Telefônicos 5 1.6.2 Americanas.com  R$                 140,00  05/02/2015   

10 Computadores/notebook 4 1.6.2 Americanas.com  R$             4.800,00  05/02/2015   

11 Impressora colorida 1 1.6.2 Americanas.com  R$                 430,00  05/02/2015   

12 Aparelho Celular 4 1.6.2 Americanas.com  R$             1.840,00  05/02/2015   

13 Adesivos fachada 20m 1.2.2 
INK Comunicação 
Visual 

 R$                 450,00  08/03/2016   
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

MAPA DE AQUISIÇÕES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Item  Descrição Qtdade Ref. EAP Vendor List  Orçamento    Prazo  Observação 

14 Placa informativa planos 2 1.2.1 
INK Comunicação 
Visual 

 R$                 880,00  11/03/2016   

15 
Contratação empresa limpeza e 
manutenção fachada 

  1.2.3 Equipe Limps Ltda  R$             6.000,00  22/03/2016 
Considerando prestação de 
serviço durante os 06 meses 
do projeto. 

16 Contratação empresa reestruturação site   1.3.1 
Tools Comsultoria 
S.A 

 R$             8.000,00  08/03/2016 
Preço único da 
reestruturação do site. 

17 Contratação Agência de Comunicação   1.3.1 Creative Hut Ltda  R$           12.000,00  08/03/2016 
Considerando prestação de 
serviço durante os 06 meses 
do projeto. 

18 
Contratação serviços de anúncio do 
Google 

  1.3.4 Google  R$             3.000,00  19/04/2016 
Considerando investimento 
para os 06 meses do projeto. 

19 Aparelho Data Show + Tela 1 1.4.1 Kalunga S.A  R$             2.200,00  10/05/2016   

20 Fantoches para teatro 5 1.4.1 
Tio Marcs e Cia 
Fantoches 

 R$                 150,00  10/05/2016   

21 
Impressão de material da campanha de 
indicação de pacientes 

1 1.5.3 
INK Comunicação 
Visual 

R$ 850,00 10/05/2016   

22 Impressão cartas profissionais de saúde 10 1.5.4 Tecnicópias R$ 150,00 28/04/2016   

23 
Contratação empresa de envio de e-
mailmkt 

1 1.5.1;1.5.2 Locaweb R$ 900,00 15/04/2016 

Serviço utilizado para duas 
ações, considerando 
prestação de serviços 
durante os 06 meses do 
projeto.  

24 Brindes -Squeeze 500 
1.4.1;1.4.2;
1.4.3 

Flic Brindes  R$             1.500,00  20/04/2016 
Os brindes serão utilizados 
em todas as ações 
promocionais.  

25 Brindes - Escovas de Dente 500 
1.4.1;1.4.2;
1.4.3 

Colgate  R$             2.000,00  20/04/2016   

26 Brindes - Sacolas Ecológicas 500 
1.4.1;1.4.2;
1.4.3 

Eco Bags  R$             1.500,00  20/04/2016   
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

MAPA DE AQUISIÇÕES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Item  Descrição Qtdade Ref. EAP Vendor List  Orçamento    Prazo  Observação 

27 
Locação brinquedo infantil (cama 
elástica/piscina de bolinhas) 

  1.4.2 
Turma da Alegria 
Brinquedos Infantis 

 R$             1.500,00  21/04/2016 
Considerando prestação de 
serviço durante os 06 meses 
do projeto. 

28 Contratação Carrinho de Pipoca   1.4.2 
Turma da Alegria 
Brinquedos Infantis 

 R$             1.500,00  21/04/2016 
Considerando prestação de 
serviço durante os 06 meses 
do projeto. 

29 Folders promocionais  10000 
1.4.1;1.4.2;
1.4.3 

Agrafica Ltda  R$                 800,00  28/04/2016 
Os folders serão utilizados 
em todas as ações 
promocionais. 

30 Uniformes para eventos 6 
1.4.1;1.4.2;
1.4.3 

Meneses França 
Uniformes Ltda 

 R$                 620,00  04/05/2016 
Os uniformes serão 
utilizados em todas as ações 
promocionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

Apêndice E - Matriz de Rastreabilidade das Aquisições 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

MATRIZ DE RASTREABILIDADE DAS AQUISIÇÕES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Informações dos Requisitos Rastreamento 

Item Requisito Prioridade Categoria Fonte Relação com o Objetivo 
Manifestado na 

EAP/WBS nº 
Verificação Validação 

1 
Contratação Assistente 
Adm. de Marketing 

Alta Mão de obra EAP 
Necessário para gestão das 
atividades do Depto de Marketing. 

1.6.1.2 
Atendimento 
aos pré-
requisitos 

Desempenho 
nos primeiros 3 
meses 

2 
Efetivação atual 
estagiária em Assistente 
Adm. de Marketing 

Alta Mão de obra EAP 
Necessário para gestão das 
atividades do Depto de Marketing. 

1.6.1.1 
Atendimento 
aos pré-
requisitos 

Desempenho 
nos primeiros 3 
meses 

3 
Efetivação da 
Coordenadora de 
Marketing 

Alta Mão de obra EAP 
Necessário para gestão das 
atividades do Depto de Marketing. 

1.6.1.1 
Atendimento 
aos pré-
requisitos 

Desempenho 
nos primeiros 3 
meses 

4 
Contratação de Analista 
de Marketing 

Alta Mão de obra EAP 
Necessário para gestão das 
atividades do Depto de Marketing. 

1.6.1.1 
Atendimento 
aos pré-
requisitos 

Desempenho 
nos primeiros 3 
meses 

5 
Contratação Operadora 
de Telemarketing 

Alta Mão de obra EAP 
Necessário para gestão das 
atividades do Depto de Marketing. 

1.6.1.2 
Atendimento 
aos pré-
requisitos 

Desempenho 
nos primeiros 3 
meses 

6 
Contratação Estagiária 
de Marketing  

Alta Mão de obra EAP 
Necessário para gestão das 
atividades do Depto de Marketing. 

1.6.1.2 
Atendimento 
aos pré-
requisitos 

Desempenho 
nos primeiros 3 
meses 

7 Mesas/escrivaninhas Média Mobília EAP 
Necessário para acomodar equipe 
do Depto de Marketing. 

1.6.2.4 
Inspeção 
visual 

Correta 
instalação no 
local 
determinado 

8 Cadeiras de escritório Média Mobília EAP 
Necessário para acomodar equipe 
do Depto de Marketing. 

1.6.2.4 
Inspeção 
visual 

Correta 
instalação no 
local 
determinado 
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

MATRIZ DE RASTREABILIDADE DAS AQUISIÇÕES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Informações dos Requisitos Rastreamento 

Item Requisito Prioridade Categoria Fonte Relação com o Objetivo 
Manifestado na 

EAP/WBS nº 
Verificação Validação 

9 Aparelhos Telefônicos Média Utensílios EAP 
Necessário para realizar as 
atividades do Depto de Marketing. 

1.6.2.4 
Inspeção 
visual 

Atender as 
expectativas no 
primeiro mês 

10 Computadores/notebook Alta Utensílios EAP 
Necessário para realizar as 
atividades do Depto de Marketing. 

1.6.2.4 
Atendimento 
aos pré 
requisitos 

Atender as 
expectativas no 
primeiro mês 

11 Impressora colorida Média Utensílios EAP 
Necessário para realizar as 
atividades do Depto de Marketing. 

1.6.2.4 
Atendimento 
aos pré 
requisitos 

Atender as 
expectativas no 
primeiro mês 

12 Aparelho Celular Média Utensílios EAP 
Necessário para realizar as 
atividades do Depto de Marketing. 

1.6.2.4 
Atendimento 
aos pré 
requisitos 

Atender as 
expectativas no 
primeiro mês 

13 Adesivos fachada Alta Comunicação EAP 
Necessário para melhor 
visibilidade da Clinica iDent. 

1.2.2 
Inspeção 
visual 

Correta 
instalação no 
local 
determinado 

14 Placa informativa planos Média Comunicação EAP 
Necessário para melhor 
visibilidade da Clinica iDent. 

1.2.1 
Inspeção 
visual 

Correta 
instalação no 
local 
determinado 

15 
Contratação empresa 
limpeza e manutenção 
fachada 

Alta Serviços EAP 
Necessário para melhor 
visibilidade da Clinica iDent. 

1.2.3.1 

Atendimento 
das 
solicitações do 
contrato 

Manutenção da 
fachada limpa.  

16 
Contratação empresa 
reestruturação site 

Alta Serviços EAP 
Necessário para estratégia de 
marketing digital. 

1.3.1.1 

Atendimento 
das 
solicitações do 
contrato 

Atender às 
mudanças 
solicitadas.  
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

MATRIZ DE RASTREABILIDADE DAS AQUISIÇÕES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Informações dos Requisitos Rastreamento 

Item Requisito Prioridade Categoria Fonte Relação com o Objetivo 
Manifestado na 

EAP/WBS nº 
Verificação Validação 

17 
Contratação Agência de 
Comunicação 

Alta Serviços EAP 
Necessário para desenvolver as 
comunicações  do Depto de 
Marketing. 

1.5 

Atendimento 
das 
solicitações do 
contrato 

Atender às 
expectativas em 
3 dos primeiros 
5 trabalhos.  

18 
Contratação serviços de 
anúncio do Google 

Alta Serviços EAP 
Necessário para estratégia de 
marketing digital. 

1.3.4.2 
Atendimento 
dos pré 
requisitos 

Visualização do 
anúncio 

19 
Aparelho Data Show + 
Tela 

Baixa Utensílios EAP 
Necessário para as ações de 
palestras em escolas. 

1.4.1.3 
Atendimento 
dos pré 
requisitos 

Testes de 
funcionalidade 

20 Fantoches para teatro Baixa Utensílios EAP 
Necessário para as ações 
promocionais em escolas. 

1.4.1.3 
Inspeção 
visual 

Atender às 
expectativas no 
primeiro teatro 

21 
Impressão de material da 
campanha de indicação 
de pacientes 

Média Comunicação EAP 
Necessário para comunicar a 
campanha de indicação 

1.5.3.4 
Inspeção 
visual 

Atender ao que 
foi solicitado no 
briefing. 

22 
Impressão cartas 
profissionais de saúde 

Média Comunicação EAP 
Necessário para ação de 
relacionamento com profissionais 
de saúde 

1.5.4.3 
Inspeção 
visual 

Atender ao que 
foi solicitado no 
briefing. 

23 
Contratação empresa de 
envio de e-mailmkt 

Alta Serviços EAP 
Necessário para envio de e-
mailmarketing em grande 
quantidade 

1.5.1.2 

Atendimento 
das 
solicitações do 
contrato 

Envio da 
quantidade de e-
mails nas 
determinadas 
datas e horários.  

24 Brindes -Squeeze Média Brindes EAP 
Necessário para as ações 
promocionais.  

1.4.1.3 
Inspeção 
visual 

Qualidade na 
amostragem de 
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

MATRIZ DE RASTREABILIDADE DAS AQUISIÇÕES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Informações dos Requisitos Rastreamento 

Item Requisito Prioridade Categoria Fonte Relação com o Objetivo 
Manifestado na 

EAP/WBS nº 
Verificação Validação 

5% do pedido 

25 
Brindes - Escovas de 
Dente 

Média Brindes EAP 
Necessário para as ações 
promocionais.  

1.4.1.3 
Inspeção 
visual 

Qualidade na 
amostragem de 
5% do pedido 

26 
Brindes - Sacolas 
Ecológicas 

Média Brindes EAP 
Necessário para as ações 
promocionais.  

1.4.1.3 
Inspeção 
visual 

Qualidade na 
amostragem de 
5% do pedido 

27 

Locação brinquedo 
infantil (cama 
elástica/piscina de 
bolinhas) 

Média Serviços EAP 
Necessário para desenvolver a 
ação promocional em condomínio. 

1.4.2.3 

Atendimento 
das 
solicitações do 
contrato 

Atender às 
normas de 
segurança 

28 
Contratação Carrinho de 
Pipoca 

Média Serviços EAP 
Necessário para desenvolver a 
ação promocional em condomínio. 

1.4.2.3 

Atendimento 
das 
solicitações do 
contrato 

Atender às 
normas de 
segurança 

29 Folders promocionais  Alta Comunicação EAP 
Necessário para comunicar ações 
institucionais e promocionais. 

1.4.3.3 
Inspeção 
visual 

Verificação de 
pantones 

30 Uniformes para eventos Baixa Comunicação EAP 
Necessário para melhor 
visibilidade da Clinica iDent. 

1.4.3.3 
Inspeção 
visual 

Desempenho 
nos primeiros 3 
meses 
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Apêndice F – Registro dos Stakeholders 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Identificação Avaliação 

Nº Stakeholder  Área Função E-mail Celular 
Papel 
Desempen
hado 

Principais 
Expectativas e 
Interesses 

Forma de Atuação 
Disponibilidade 

Influência  
Poder 

Interesse 
no 
projeto 

Interno  
Externo 

Comportame
nto Esperado 

1 João Leão Investidor Investidor 
joao@ident.
com.br 

 9852-4684 Agente 

Que o projeto seja 
bem sucedido, 

trazendo retorno 
financeiro para o 
negócio. 

Acompanhamento 

formal, disponibilidade 
indefinida. 

5 - Muito 
Alto 

5 - Muito 
Alto 

Interno 

Exigente em 

relação à 
custos e 
prazos.  

2 
Dra. Maria 
Fernanda Leão 

Diretoria Patrocinador 
maria@iden
t.com.br 

9756-1212 Agente 

Que o projeto seja 
bem sucedido, 
trazendo retorno 
financeiro para o 

negócio. 

 Acompanhamento 
formal, alta 
disponibilidade.  

5 - Muito 
Alto 

5 - Muito 
Alto 

Interno 

Exigente em 
relação à 
custos e 

prazos.  

3 
Janiffer 
Massaneiro 

Gerente do 
Projeto 

Gerente Projeto 
janiffer@ide
nt.com.br  

 9963-5478 Agente 

Que  o projeto tenha 
suesso e respeite 
prazos e 
orçamentos. 

Alta disponibilidade, 
acompanhamento 
formal e informal 
através de e-mails, 
reuniões, 
telefonemas. 

5 - Muito 
Alto 

5 - Muito 
Alto 

Interno 

Muito exigente 
em relação 
aos prazos, 
detalhista e 

criterioso. 

4 Patrícia Godoy Operacional Gerente 
patricia@id
ent.com.br  

 9912-5263 Agente 

Que o projeto 
melhore a 
performance 
financeira da 
empresa.  

Alta disponibilidade, 
reuniões de revisões 
de processos, 
acompanhamento 

diário das entregas 
das atividades. 

4 - Alto 4 - Alto Interno 

Colaborativa 
em relação à 
liberação de 
recursos, 
sempre que 

solicitados 
com 
antecedência. 

mailto:joao@ident.com.br
mailto:joao@ident.com.br
mailto:maria@ident.com.br
mailto:maria@ident.com.br
mailto:janiffer@ident.com.br
mailto:janiffer@ident.com.br
mailto:patricia@ident.com.br
mailto:patricia@ident.com.br
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Identificação Avaliação 

Nº Stakeholder  Área Função E-mail Celular 
Papel 
Desempen
hado 

Principais 
Expectativas e 
Interesses 

Forma de Atuação 

Disponibilidade 

Influência  

Poder 

Interesse 
no 
projeto 

Interno  

Externo 

Comportame

nto Esperado 

5 
Janiffer 

Massaneiro 
Marketing  Coordenadora    9983-5252 Agente 

Que o setor de 
marketing seja 
implantado com 
sucesso e traga 

retorno positvo em 
termos de 
visibilidade e 
financeiro para a 
iDent. 

Alta disponibilidade, 
reuniões de revisões 
de processos, 
acompanhamento 

diário das entregas 
das atividades.  Fonte 
de informações para 
outras partes do 
projeto. 

4 - Alto 4 - Alto Interno 

Exigente em 
relação à 
custos e 

prazos. 
Detalhista e 
criteriosa. 

6 Dra. Kelly Arruda Odontológica Ortodontista 
drakelly@id
ent.com.br  

 3888-9666 Agente 

Que o projeto 

melhore a 
performance de seu 
setor, trazendo mais 
pacientes. 

Reuniões pontuais. 
Média disponibilidade. 

4 - Alto 4 - Alto Interno 

Receptivo e 

colaborativo 
com as 
mudanças do 
projeto.  

7 
Técnicas de Saúde 
Bucal 

Odontológica 
Auxiliares de 
Consultório 

ortodontia@
ident.com.br 

 3888-9666 Agente 

Que o projeto 
melhore a 
performance de seu 
setor, trazendo mais 
pacientes. 

Reuniões pontuais. 
Média disponibilidade. 

2 - Baixo 2- Baixo Interno 

Possível 
resistência em 
relação às 
mudanças do 
projeto.  

8 Dr. Juliano Bach Odontológica 
Dentista 
Avaliador 

drjuliano@i
dent.com.br  

 3888-9666 Agente 

Que o projeto 
melhore a 
performance de seu 
setor, trazendo mais 
pacientes. 

Reuniões pontuais. 
Média disponibilidade. 

4 - Alto 4 - Alto Interno 

Receptivo e 
colaborativo 
com as 
mudanças do 
projeto.  

9 Dentistas Clínicos Odontológica 
Dentistas 
Clínicos 

dentistas@i
dent.com.br  

 3888-9666 Agente 

Que o projeto 
melhore a 
performance de seu 
setor, trazendo mais 
pacientes. 

Reuniões pontuais. 
Média disponibilidade. 

4 - Alto 4 - Alto Interno 

Receptivo e 
colaborativo 
com as 
mudanças do 
projeto.  

10 
Dentistas 

Especialistas 
Odontológica 

Dentistas 

Especialistas 

dentistas@i

dent.com.br  

 3888-9666 Agente 

Que o projeto 
melhore a 
performance de seu 
setor, trazendo mais 
pacientes. 

Reuniões pontuais. 

Média disponibilidade. 
4 - Alto 4 - Alto Interno 

Receptivo e 
colaborativo 
com as 
mudanças do 
projeto.  

mailto:drakelly@ident.com.br
mailto:drakelly@ident.com.br
mailto:ortodontia@ident.com.br
mailto:ortodontia@ident.com.br
mailto:drjuliano@ident.com.br
mailto:drjuliano@ident.com.br
mailto:dentistas@ident.com.br
mailto:dentistas@ident.com.br
mailto:dentistas@ident.com.br
mailto:dentistas@ident.com.br


105 

 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Identificação Avaliação 

Nº Stakeholder  Área Função E-mail Celular 
Papel 
Desempen
hado 

Principais 
Expectativas e 
Interesses 

Forma de Atuação 

Disponibilidade 

Influência  

Poder 

Interesse 
no 
projeto 

Interno  

Externo 

Comportame

nto Esperado 

11 Michele  Correia Administrativa 
Assitentes de 
Marketing 

michele@id
ent.com.br  

 9655-1258 Agente 

Que o projeto tenha 
sucesso e, 
consequentemente 
seu trabalho seja 

reconhecido. 

Alta disponibilidade. 
Participação de 
reuniões, e-mails, 
fonte de informações 

para outras partes do 
projeto. 

2 - Baixo 4 - Alto Interno 

Colaborativo, 
exigente em 
relação aos 

prazos.  

12 
Estagiária de 
Marketing 

Administrativa 
Estagiária de 
Marketing 

mkt@ident.
com.br 

 9965-4120 Agente 

Que o Setor de 
Marketing se 
estabeleça e com 
ele a oportunidade 
de sua efetivação.  

Alta disponibilidade. 
Participação em 
reuniões, 
envolvimento com as 

entregas do setor de 
marketing. 

2 - Baixo 4 - Alto Interno 

Colaborativo, 
exigente em 
relação aos 

prazos.  

13 Dafny Silva Administrativa 
Assistente 
Administrativo 
Compras 

compras@i
dent.com.br  

 9987-5263 Agente 
Não sofre impactos 
significativos. 

Contatos pontuais, 
baixa disponibilidade. 

1 - Muito 
Baixo 

2 - Baixo Interno 

Colaborativo e 
comprometido 
com os 
prazos.  

14 Vivian Machado Administrativa 
Assistente 
Administrativo 
Secretaria 

secretaria@
ident.com.br 

 8852-4730 Agente 

Receber 
informações claras 
sobre as ações do 
projeto.  

Contatos pontuais, 
baixa disponibilidade. 

4 - Alto 3 - Médio Interno 

Possível 
resistência em 
relação às 
mudanças do 
projeto.  

15 Recepcionistas Recepção Recepcionistas 
recepcao@i
dent.com.br  

 3888-9666 Agente 

Receber 
informações claras 
sobre as ações do 
projeto.  

Média disponibilidade, 

participação em 
reuniões pontuais. 

4 - Alto 3 - Médio Interno 

Possível 
resistência em 

relação às 
mudanças do 
projeto.  

16 Colaboradores  Geral Colaboradores    3888-9666 Agente 

Melhora na 
visibilidade do local 
onde trabalham, 
novas perspectivas. 

Média disponibilidade, 
participação em 
reuniões pontuais. 

2 - Baixo 3 - Médio Interno 

Possível 
resistência em 
relação às 
mudanças do 

projeto.  

mailto:michele@ident.com.br
mailto:michele@ident.com.br
mailto:mkt@ident.com.br
mailto:mkt@ident.com.br
mailto:compras@ident.com.br
mailto:compras@ident.com.br
mailto:secretaria@ident.com.br
mailto:secretaria@ident.com.br
mailto:recepcao@ident.com.br
mailto:recepcao@ident.com.br
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Identificação Avaliação 

Nº Stakeholder  Área Função E-mail Celular 
Papel 
Desempen
hado 

Principais 
Expectativas e 
Interesses 

Forma de Atuação 

Disponibilidade 

Influência  

Poder 

Interesse 
no 
projeto 

Interno  

Externo 

Comportame

nto Esperado 

17 Pacientes Inativos Pacientes Pacientes     Alvo 

Oportunidade para 
retomar o 
tratamento 
odontológico com 
benefícios, inclusive 

financeiros. 

Acompanhamento 
informal. 
Disponibilidade 
indefinida. 

2 - Baixo 3 - Médio Externo 

Receptivos e 
participativos 
com as 
novidades 
trazidas pelo 

projeto. 

18 
Pacientes 
Ortodontia 

Pacientes Pacientes     Alvo 

Promoções, 
benefícios e 
vantagens durante o 
tratamento 
ortodôntico. 

Acompanhamento 
informal. 
Disponibilidade 
indefinida. 

2 - Baixo 3 - Médio Externo 

Receptivos e 
participativos 
com as 
novidades 
trazidas pelo 

projeto. 

19 Pacientes Clínicos Pacientes Pacientes     Alvo 

Tratamento 
odontológico de 
qualidade a um 
preço justo, com 
promoções, 
benefícios e 

vantagens. 

Acompanhamento 
informal. 
Disponibilidade 
indefinida. 

2 - Baixo 3 - Médio Externo 

Receptivos e 
participativos 
com as 
novidades 
trazidas pelo 

projeto. 

20 
Relação Médicos 
Pediatras 

Parceiros Médicos     Alvo 

Bons profissionais 
na área 
odontológica para 
indicar. 

Acompanhamento 
informal. 
Disponibilidade 
indefinida. 

3 - Média 2 - Baixo Externo 

Receptivos e 
participativos 
com as 
novidades 
trazidas pelo 
projeto. 

21 
Relação Médicos 
Fonoaudiólogos 

Parceiros Médicos     Alvo 

Bons profissionais 
na área 
odontológica para 
indicar. 

Acompanhamento 
informal. 
Disponibilidade 
indefinida. 

3 - Média 2 - Baixo Externo 

Receptivos e 
participativos 
com as 
novidades 
trazidas pelo 
projeto. 
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Identificação Avaliação 

Nº Stakeholder  Área Função E-mail Celular 
Papel 
Desempen
hado 

Principais 
Expectativas e 
Interesses 

Forma de Atuação 

Disponibilidade 

Influência  

Poder 

Interesse 
no 
projeto 

Interno  

Externo 

Comportame

nto Esperado 

22 
Relação Cirurgiões 
Plásticos 

Parceiros Médicos     Alvo 

Bons profissionais 
na área 
odontológica para 
indicar. 

Acompanhamento 
informal. 
Disponibilidade 
indefinida. 

3 - Média 2 - Baixo Externo 

Receptivos e 
participativos 
com as 
novidades 
trazidas pelo 
projeto. 

23 
Relação Médicos 
Traumatologistas 

Parceiros Médicos     Alvo 

Bons profissionais 
na área 
odontológica para 
indicar. 

Acompanhamento 
informal. 
Disponibilidade 
indefinida. 

3 - Média 2 - Baixo Externo 

Receptivos e 
participativos 
com as 
novidades 
trazidas pelo 
projeto. 

24 
Relação Médicos 
Cardiologistas 

Parceiros Médicos     Alvo 

Bons profissionais 
na área 
odontológica para 
indicar. 

Acompanhamento 
informal. 
Disponibilidade 
indefinida. 

3 - Média 2 - Baixo Externo 

Receptivos e 
participativos 
com as 
novidades 
trazidas pelo 
projeto. 

25 
Relação 
Esteticistas 

Parceiros Esteticistas     Alvo 

Bons profissionais 
na área 
odontológica para 
indicar. 

Acompanhamento 
informal. 
Disponibilidade 
indefinida. 

3 - Média 2 - Baixo Externo 

Receptivos e 

participativos 
com as 
novidades 
trazidas pelo 
projeto. 

26 
Escolas 
prospectadas 

Parceiros 
Coordenadoras 
Pedagógicas 

    Alvo 

Que os alunos 

recebam 
orientações sobre 
prevenção da saúde 
bucal.  

Acompanhamento 

informal. 
Disponibilidade 
indefinida. 

3 - Média 2 - Baixo Externo 

Receptivos e 
participativos 

com as 
novidades 
trazidas pelo 
projeto. 
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 
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REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Identificação Avaliação 

Nº Stakeholder  Área Função E-mail Celular 
Papel 
Desempen
hado 

Principais 
Expectativas e 
Interesses 

Forma de Atuação 

Disponibilidade 

Influência  

Poder 

Interesse 
no 
projeto 

Interno  

Externo 

Comportame

nto Esperado 

27 
Empresas 
prospectadas 

Parceiros Analistas de RH     Alvo 

Que os 
colaboradores 
possam utilizar o 
benefício do seu 
plano odontológico 
com profissionais de 
qualidade. 

Acompanhamento 
informal. 
Disponibilidade 

indefinida. 

3 - Média 2 - Baixo Externo 

Receptivos e 
participativos 
com as 
novidades 

trazidas pelo 
projeto. 

28 
Condomínios 
prospectados 

Parceiros Síndicos     Alvo 

Receber atividades 
recreativas, brindes 
em seu condomínio. 
Oportunidade e 
benefícios para 
iniciar um 
tratamento 
odontológico.  

Acompanhamento 
informal. 
Disponibilidade 
indefinida. 

3 - Média 2 - Baixo Externo 

Receptivos e 
participativos 
com as 
novidades 
trazidas pelo 
projeto. 

29 Creative Hut Fornecedor 
Agência de 

Comunicação 

igor@creati
vehut.com.b
r  

 3684-2020 Agente 

Que o projeto seja 
bem sucedido e o 

contrato de trabalho 
possa ser renovado. 

Média disponibilidade. 
Participação em 
reuniões pontuais, e 
através de e-mails e 
telefonemas. 

3 - Média 3 - Médio Externo 

Comprometido
s com os 
prazos e 
qualidade das 
entregas. 

30 Dental Cremer Fornecedor 
Insumos 
odontológicos 

dentalcreme
r@cremer.c
om.br  

 3025-9630 Agente 

Que o projeto 
aumente o número 
de atendimentos e 
consequentemente, 
aumente a 
necessidade de 
materiais.  

Contatos pontuais, 
baixa disponibilidade. 

2 - Baixo 3 - Médio Externo 

Comprometido
s com os 
prazos e 
qualidade das 
entregas. 

31 
INK Comunicação 

Visual 
Fornecedor 

Comunicação 

Visual 

cris@ink.co

m.br 

3025-7896 Agente 
Não sofre impactos 

significativos. 

Contatos pontuais, 

baixa disponibilidade. 
2 - Baixo 

1 - Muito 

baixo 
Externo 

Comprometido
s com os 
prazos e 

qualidade das 
entregas. 

mailto:igor@creativehut.com.br
mailto:igor@creativehut.com.br
mailto:igor@creativehut.com.br
mailto:dentalcremer@cremer.com.br
mailto:dentalcremer@cremer.com.br
mailto:dentalcremer@cremer.com.br
mailto:cris@ink.com.br
mailto:cris@ink.com.br
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Identificação Avaliação 

Nº Stakeholder  Área Função E-mail Celular 
Papel 
Desempen
hado 

Principais 
Expectativas e 
Interesses 

Forma de Atuação 

Disponibilidade 

Influência  

Poder 

Interesse 
no 
projeto 

Interno  

Externo 

Comportame

nto Esperado 

32 Locaweb Fornecedor   
contato@lo
caweb.com.
br  

0800 
202600 

Agente 
Não sofre impactos 
significativos. 

Contatos pontuais, 
baixa disponibilidade. 

1 - Muito 
Baixo 

1 - Muito 
baixo 

Externo 
Disponibilidad
e do site.  

33 Bradesco Dental 
Prestador de 
Serviço 

Plano 
Odontológico 

contato@br
adesco.com
.br  

0800 
359400 

Agente 

Que sejam 

prestados serviços 
de qualidade para 
seus conveniados. 

Contatos pontuais, 
baixa disponibilidade. 

2 - Baixo 
1 - Muito 
baixo 

Externo 

Facilidade 
para 
realização dos 
procedimentos 
através do 
plano 
odontológico. 

34 Odontoprev 
Prestador de 
Serviço 

Plano 
Odontológico 

contato@od
ontoprev.co
m.br 

0800 
458100 

Agente 

Que sejam 

prestados serviços 
de qualidade para 
seus conveniados. 

Contatos pontuais, 
baixa disponibilidade. 

2 - Baixo 
1 - Muito 
baixo 

Externo 

Facilidade 
para 
realização dos 
procedimentos 
através do 
plano 
odontológico. 

35 DentalUni 
Prestador de 
Serviço 

Plano 
Odontológico 

contato@de
ntaluni.com.
br  

0800 
785630 

Agente 

Que sejam 
prestados serviços 
de qualidade para 
seus conveniados. 

Contatos pontuais, 
baixa disponibilidade. 

2 - Baixo 
1 - Muito 
baixo 

Externo 

Facilidade 
para 

realização dos 
procedimentos 
através do 
plano 
odontológico. 

36 Uniodonto 
Prestador de 
Serviço 

Plano 
Odontológico 

contato@un
iodonto.com
.br  

0800 
452114 

Agente 

Que sejam 
prestados serviços 
de qualidade para 
seus conveniados. 

Contatos pontuais, 
baixa disponibilidade. 

2 - Baixo 
1 - Muito 
baixo 

Externo 

Facilidade 
para 

realização dos 
procedimentos 
através do 
plano 
odontológico. 

37 
IOR Clínica 

Odontológica 
Concorrente Concorrente 

iorc@iorc.c

om.br  

3232-4500 Alvo 

Não conhecemos as 

expectativas dos 
concorrentes. 

Disponibilidade 

indefinida. 
2 - Baixo 

1 - Muito 

baixo 
Externo 

Ações de 

combate. 

mailto:contato@locaweb.com.br
mailto:contato@locaweb.com.br
mailto:contato@locaweb.com.br
mailto:contato@bradesco.com.br
mailto:contato@bradesco.com.br
mailto:contato@bradesco.com.br
mailto:contato@odontoprev.com.br
mailto:contato@odontoprev.com.br
mailto:contato@odontoprev.com.br
mailto:contato@dentaluni.com.br
mailto:contato@dentaluni.com.br
mailto:contato@dentaluni.com.br
mailto:contato@uniodonto.com.br
mailto:contato@uniodonto.com.br
mailto:contato@uniodonto.com.br
mailto:iorc@iorc.com.br
mailto:iorc@iorc.com.br
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Identificação Avaliação 

Nº Stakeholder  Área Função E-mail Celular 
Papel 
Desempen
hado 

Principais 
Expectativas e 
Interesses 

Forma de Atuação 

Disponibilidade 

Influência  

Poder 

Interesse 
no 
projeto 

Interno  

Externo 

Comportame

nto Esperado 

38 CWB Odontologia Concorrente Concorrente 
cwbodonto
@cwb.com.
br  

3333-9800 Alvo 
Não conhecemos as 
expectativas dos 
concorrentes. 

Disponibilidade 
indefinida. 

2 - Baixo 
1 - Muito 
baixo 

Externo 
Ações de 
combate. 

39 
Realce 
Odontologia 

Concorrente Concorrente 
realce@real
ce.com.br 

3455-0090 Alvo 
Não conhecemos as 
expectativas dos 
concorrentes. 

Disponibilidade 
indefinida. 

2 - Baixo 
1 - Muito 
baixo 

Externo 
Ações de 
combate. 

40 
Conselho Regional 
de Odontologia 

Órgão 
regulamentad
or 

Órgão 
regulamentador 

cro-pr@cro-
pr.org.br  

3256-8880 Agente 

Que todas as ações 
respeitem o Código 
de Ética da 

Odontologia. 

Contatos pontuais, 
baixa disponibilidade. 

4 - Alto 
1 - Muito 
baixo 

Externo 

Receptivo em 
relação às 
mudanças 
trazidas pelo 
projeto. 

41 URBS 
Órgão 
regulamentad
or 

Órgão 
regulamentador 

urbs@curiti
ba.org.br  

 3092-0001 Agente 

Que a comunicação 
visual da fachada 
respeite o que é 
estabelecido pela 
URBS. 

Contatos pontuais, 
baixa disponibilidade. 

4 - Alto 
1 - Muito 
baixo 

Externo 

Receptivo em 
relação às 
mudanças 
trazidas pelo 
projeto. 

 

 

 

 

 

 

mailto:cwbodonto@cwb.com.br
mailto:cwbodonto@cwb.com.br
mailto:cwbodonto@cwb.com.br
mailto:realce@realce.com.br
mailto:realce@realce.com.br
mailto:cro-pr@cro-pr.org.br
mailto:cro-pr@cro-pr.org.br
mailto:urbs@curitiba.org.br
mailto:urbs@curitiba.org.br
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Apêndice G – Matriz das Comunicações 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

MATRIZ DAS COMUNICAÇÕES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Item 
O que 
(What) 

Who? 
Quem precisa da 

informação 

Qual propósito 
(Why) 

Responsável 
(Who) 

When? 
Quando e Qual periodicidade 

Where? 
onde serão 

armazenadas 

How? 
Qual canal, forma 

e meio? 

How 
much? 
Quanto 

custará 

1 
Termo de 
Abertura 

Equipe do Projeto 

Autorizar formalmente o 
início do projeto. Termo 
de notificação de 
conhecimento de projeto 
para a empresa. 

Gerente do 
Projeto  

Única Pasta do Projeto 

Canal: Formal, 
vertical e interno 
Forma: verbal 
escrita 
Meio: Digitais 

  

2 
Registro das 
partes 
interessadas 

Equipe do Projeto 

Identificar as partes 
interessadas no projeto e 
definir estratégias para 
ganhar suporte ou reduzir 
obstáculos. 

Gerente do 
Projeto  

Criado na iniciação e sempre 
atualizado 

Pasta do Projeto 

Canal: Formal, 
vertical e interno 
Forma: verbal 
escrita 
Meio: Digitais 

  

3 
Declaração 
Escopo 

Equipe do Projeto 
Determinar qual trabalho 
será realizado e quais 
entregas produzidas. 

Gerente do 
Projeto  

Criado no planejamento e 
sempre atualizado 

Pasta do Projeto 

Canal: Formal, 
vertical e interno 
Forma: verbal 
escrita 
Meio: Digitais 

  

4 
Plano de 
Projeto 

Equipe do Projeto 

Guiar toda equipe do 
projeto em como 
executar, controlar, 
monitorar e encerrar o 
projeto. 

Gerente do 
Projeto  

Criado no planejamento e 
sempre atualizado 

Pasta do Projeto 

Canal: Formal, 
vertical e interno 
Forma: verbal 
escrita 
Meio: Digitais 

  

5 Cronograma Equipe do Projeto 

Determinar datas de início 
e término das atividades 
do projeto e controlar e 
monitorar o andamento 
das mesmas. 

Gerente do 
Projeto  

Criado na iniciação e sempre 
atualizado 

Pasta do Projeto 

Canal: Formal, 
vertical e interno 
Forma: verbal 
escrita 
Meio: Digitais 
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

MATRIZ DAS COMUNICAÇÕES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Item 
O que 
(What) 

Who? 
Quem precisa da 

informação 

Qual propósito 
(Why) 

Responsável 
(Who) 

When? 
Quando e Qual periodicidade 

Where? 
onde serão 

armazenadas 

How? 
Qual canal, forma 

e meio? 

How 

much? 
Quanto 
custará 

6 
Registro dos 
riscos 

Equipe do Projeto 

Identificar os riscos 
associados ao projeto, 
descrever como serão 
tratados e monitorá-los. 

Gerente do 
Projeto  

Criado na iniciação e sempre 
atualizado 

Pasta do Projeto 

Canal: Formal, 
vertical e interno 
Forma: verbal 
escrita 
Meio: Digitais 

  

7 
Solicitação de 
Mudança 

Gerente do 
Projeto 

Avaliar necessidade da 
mudança 

Solicitante A cada nova solicitação Pasta do Projeto 

Canal: Formal, 
vertical e interno 
Forma: verbal 
escrita 
Meio: Digitais 

  

8 
Registro das 
solicitações de 
mudanças 

Equipe do Projeto 
Registrar cada mudança 
solicitada e controlar seu 
status 

Gerente do 
Projeto  

A cada nova solicitação Pasta do Projeto 

Canal: Formal, 
horizontal e 
interno 
Forma: verbal 
escrita 
Meio: Digitais 

  

10 Ata de reunião Todos 
Descreve as decisões 
importantes tomadas 
durante a reunião 

Gerente do 
Projeto  

A cada reunião Pasta do Projeto 

Canal: Formal, 
horizontal e 
interno 
Forma: verbal 
escrita 
Meio: Digital 

  

11 
Termo de 
Aceite 

Patrocinadora 
Formalizar alguma 
entrega do projeto 

Gerente do 
Projeto  

A cada entrega Pasta do Projeto 

Canal: Formal, 
vertical e interno 
Forma: verbal 
escrita 
Meio: Digital 
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

MATRIZ DAS COMUNICAÇÕES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Item 
O que 
(What) 

Who? 
Quem precisa da 

informação 

Qual propósito 
(Why) 

Responsável 
(Who) 

When? 
Quando e Qual periodicidade 

Where? 
onde serão 

armazenadas 

How? 
Qual canal, forma 

e meio? 

How 

much? 
Quanto 
custará 

12 

Convocação de 
Reunião de 
Lições 
Aprendidas 

Equipe do Projeto 

Convocação formal para 
reunião de levantamento 
e registro das lições 
aprendidas no projeto. 

Gerente do 
Projeto  

03 dias antes de cada 
reunião 

Pasta do Projeto 

Canal: Formal, 
horizontal e 
vertical e interno 
Forma: verbal 
escrita e oral 
Meio: Combinado 

  

13 
Lições 
aprendidas 

Equipe do Projeto 

Registrar os principais 
problemas e como foram 
solucionados de modo a 
evitar ocorrências em 
futuros projetos 

Gerente do 
Projeto  

Fim do projeto ou quando o 
GP julgar necessário 

Pasta do Projeto 

Canal: Formal, 
horizontal e 
vertical e interno 
Forma: verbal 
escrita 
Meio: Digital 

  

14 
Solicitações de 
Orçamentos 

Fornecedores 

Solicitar formalmente os 
orçamentos de compra de 
produtos ou serviços 
necessários para 
realização do projeto.  

Auxiliar de 
Compras 

Sempre que necessário 
realizar uma aquisição 

Pasta do Projeto 

Canal: Formal, 
horizontal e 
externo 
Forma: verbal 
escrita e oral 
Meio: Combinado 

  

15 
Convite 
Lançamento do 
Projeto 

Equipe do Projeto, 
Colaboradores e 
Dentistas 

Convite formal para 
encontro de lançamento 
oficial do projeto 

Coordenador 
de Marketing 

01 semana antes do 
encontro 

Pasta do Projeto 

Canal: Formal, 
horizontal e 
externo/interno 
Forma: verbal 
escrita e oral 
Meio: Combinado 

  

16 
Convocação 
Reunião de 
Performance 

Equipe do Projeto 

Convocação formal para 
reunião de 
acompanhamento de 
performance do projeto 

Gerente do 
Projeto  

01 semana antes da reunião Pasta do Projeto 

Canal: Formal, 
horizontal e 
interno 
Forma: verbal 
escrita e oral 
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

MATRIZ DAS COMUNICAÇÕES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Item 
O que 
(What) 

Who? 
Quem precisa da 

informação 

Qual propósito 
(Why) 

Responsável 
(Who) 

When? 
Quando e Qual periodicidade 

Where? 
onde serão 

armazenadas 

How? 
Qual canal, forma 

e meio? 

How 

much? 
Quanto 
custará 

Meio: Combinado 

17 
Convocações 
de Treinamento 

Assistentes 
Administrativos de 
Marketing e 
Secretaria, 
Recepcionistas 

Convocação formal para 
os treinamentos sobre o 
projeto, contendo data, 
horário e local.  

Gerente 
Operacional 

01 semana antes do 
treinamento 

Pasta do Projeto 

Canal: Formal, 
horizontal e 
interno 
Forma: verbal 
escrita e oral 
Meio: Combinado 

  

18 Briefings 
Agência de 
Comunicação 

Comunicar, informar e 
instruir de forma concisa e 
objetiva o 
desenvolvimento dos 
materiais gráficos do 
projeto. 

Coordenador 
de Marketing 

Conforme demanda das 
atividades 

Pasta do Projeto 

Canal: formal, 
horizontal e 
externo. 
Forma: verbal 
escrita. 
Meio: digital 

  

19 
Proposta Ação 
Prevenção 
Saúde Bucal 

Escolas e 
Empresas 

Divulgar para escolas e 
empresas a ação de 
prevenção de saúde bucal 
realizada gratuitamente 
pela Clínica iDent  

Assistente 
Administrativo 
de Marketing 

Conforme lista de 
prospecção de empresas e 
escolas 

Pasta do Projeto 

Canal: formal, 
horizontal e 
externo. 
Forma: verbal 
escrita e oral. 
Meio: combinado 

  

20 
Proposta Ação 
em 
Condomínios 

Síndicos 
Condomínios 

Divulgar para síndicos de 
condomínios a ação 
promocional da Clínica 
iDent, e solicitar 
autorização para realizá-
la. 

Assistente 
Administrativo 
de Marketing 

Conforme lista de 
prospecção de condomínios. 

Pasta do Projeto 

Canal: formal, 
horizontal e 
externo. 
Forma: verbal 
escrita e oral. 
Meio: combinado 
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

MATRIZ DAS COMUNICAÇÕES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Item 
O que 
(What) 

Who? 
Quem precisa da 

informação 

Qual propósito 
(Why) 

Responsável 
(Who) 

When? 
Quando e Qual periodicidade 

Where? 
onde serão 

armazenadas 

How? 
Qual canal, forma 

e meio? 

How 

much? 
Quanto 
custará 

21 

Calendário de 
Ações 
Promocionais e 
Institucionais 

Equipe do Projeto, 
Colaboradores e 
Dentistas 

Divulgar para toda a 
empresa as ações 
promocionais e 
institucionais realizadas 
pelo Departamento de 
Marketing da Clínica 
iDent. 

Coordenador 
de Marketing 

Mensalmente Pasta do Projeto 

Cantal: formal, 
horizontal e 
interno. 
Forma: verbal 
escrita.  
Meio: combinado 

  

22 
Cartão de 
Aniversário 
para Pacientes 

Pacientes 
Aniversariantes 

Enviar cartão de 
aniversário por meio 
eletrônico, parabenizando 
o paciente por seu 
aniversário e 
presenteando-o com uma 
Limpeza Odontológica. 

Assistente 
Administrativo 
de Marketing 

Todos os meses Pasta do Projeto 

Canal: formal, 
horizontal e 
externo. 
Forma: verbal 
escrita 
Meio: digital 

  

23 
E-mail 
marketing de 
promoções 

Pacientes em 
Geral 

Enviar e-mail informando 
as promoções mensais 
para pacientes. 

Assistente 
Administrativo 
de Marketing 

Mensalmente Pasta do Projeto 

Canal: formal, 
horizontal e 
externo. 
Forma: verbal 
escrita 
Meio: digital 

  

24 
Divulgação 
Campanha 
Quem Indica 

Pacientes de 
Ortodontia 

Divulgar através de flyers, 
cartazes, adesivos e e-
mailmarketing a 
campanha de indicação 
de amigos para o 
tratamento ortodôntico.  

Coordenador 
de Marketing 

Mensalmente Pasta do Projeto 

Canal: Formal, 
horizontal e 
externo 
Forma: verbal 
escrita e oral 
Meio: Combinado 
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

MATRIZ DAS COMUNICAÇÕES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Item 
O que 
(What) 

Who? 
Quem precisa da 

informação 

Qual propósito 
(Why) 

Responsável 
(Who) 

When? 
Quando e Qual periodicidade 

Where? 
onde serão 

armazenadas 

How? 
Qual canal, forma 

e meio? 

How 

much? 
Quanto 
custará 

25 

Carta de 
Apresentação 
Profissionais da 
Saúde 

Profissionais de 
Saúde pré 
selecionados 

Enviar carta de 
apresentação da Clínica 
iDent, propondo uma 
parceria e colocando seus 
profissionais dentistas 
especialistas à 
disposição. 

Coordenador 
de Marketing 

Única Pasta do Projeto 

Canal: formal, 
horizontal e 
externo 
Forma: verbal 
escrita 
Meio: combinado 

  

26 
Folder 
Institucional 

Público em Geral 

Divulgar os diferenciais da 
Clínica iDent, o telefone, o 
site, os planos atendidos, 
as formas de pagamento 
para o público em geral 
durante as ações 
promocionais. 

Coordenador 
de Marketing 

Período indeterminado Pasta do Projeto 

Canal: formal, 
horizontal e 
externo 
Forma: verbal 
escrita 
Meio: escrito 

  

 

 

 

 

 

 



117 

 

Apêndice H – Eventos da Comunicação 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

EVENTOS DA COMUNICAÇÃO 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Item Tema/Objetivo Entregas Envolvidas 
Stakeholders 

Responsáveis 

Stakeholders 

Envolvidos 

Datas / 

Periodicidade 
Observações 

1 

Lançamento do Projeto - Evento com 

intuito de informar aos gestores, 

colaboradores e dentistas da Clínica 

iDent sobre o projeto Marketing na 

iDent e suas frentes de trabalho (ações 

promocionais, institucionais, parcerias, 

campanhas, marketing digital) 

Café da manhã com toda a equipe da 

Clínica iDent para apresentar o 

projeto de implantação do 

Departamento de Marketing. Será 

apresentado o objetivo do projeto, 

suas principais atividades e a equipe 

do departamento. Também serão 

apresentados os benefícios que as 

ações trarão para todos os 

colaboradores, como forma de motivá-

los e engajá-los com os objetivos do 

projeto. 

Janiffer 

Zamboneti  

Equipe Projeto  

Colaboradores  

Dentistas 

10/01/16  
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

EVENTOS DA COMUNICAÇÃO 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

2 Acompanhamento de Performance 

Reunião com o time de projeto e o GP 

onde haverá o reporte do adamento 

do projeto, o andamento das entregas 

e demais assuntos inerentes. Os 

responsáveis pelas atividades, 

conforme formalizado na "matriz de 

responsabildiades" estabelecida no 

plano de gerenciamento de RH, 

deverão garantir que o fluxo de 

informações sobre as atividades e 

rotinas transcorra de forma que todos 

os envolvidos sejam informados via e-

mail. É obrigação do 

demandante/emissor checar se o 

demandado/receptor tomou 

conhecimento da informação enviada 

por e-mail. Para fazer essa checagem 

deve utilizar o telefone ou 

pessoalmente. 

Gerente do 

Projeto  

Equipe do 

Projeto 
Semanal 

Poderão ser 

agendadas reuniões 

extraordinárias 

sempre que o time 

considerar 

necessário.  

 

3 Treinamentos 
Todos os treinamentos que se fizerem 

necessários no projeto deverão 

Gerente 

Operacional (RH) 

Assistentes 

Administrativas 

Obrigatoriament

e antes do início 
 



119 

 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

EVENTOS DA COMUNICAÇÃO 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

obrigadoriamente conter uma 

convocação formal com no mínimo 

48h de antecedência (essa 

convocação deverá conter o nome 

completo dos colaboradore, seu setor 

e a síntese do objetivo do 

treinamento). 

Os treinamentos deverão 

obrigatoriamente ser realizados dentro 

do horário do expediente do 

colaborador. 

Todos os treinamentos deverão gerar 

no mínimo uma instrução de trabalho 

com a informação detalhada dos 

procedimentos a serem seguidos para 

a realiação das atividades 

Marketing e 

Secretaria 

Estagiária 

Marketing  

 

de cada marco 

do projeto 

Sempre que se 

fizer necessário 

4 
Lançamento da Campanha "Quem 

Indica, Amigo É" 

Reunião para divulgação da 

campanha anual de indicação de 

pacientes de ortodontia. Cada 

paciente em tratamento ortodôntico 

Coordenadora 

Comercial 

Equipe do 

Projeto 

Recepcionistas 

20/01/16  
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

EVENTOS DA COMUNICAÇÃO 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

que indicar um amigo, e este iniciar o 

tratamento na iDent, ganhará a 

próxima mensalidade grátis. Nesta 

reunião, será apresentada a idéia, 

bem como as peças de comunicação 

visual que serão fixadas na clínica. 

Em seguida, será realizada a 

comunicação para pacientes, através 

de envio de e-mail marketing. 

Dentistas 

Técnicas de 

Saúde Bucal da 

Ortodontia 

5 
Levantamento e registros de lições 

aprendidas 

O time ddo projeto deverá alimentar o 

formulário de "registro de lições 

aprendidas" a medida que as 

entregas são realizadas. Feito isso 

será realizada uma reunião final após 

a entrega do projeto e aceite do 

cliente onde as lições aprendidas 

serão discutidas e consolidadas em 

arquivo único 

Equipe do Projeto 

+ GP 

Equipe do 

Projeto + GP 
19/09/2016  
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Apêndice I – Formulário Solicitação de Mudanças 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Ref Prioridade 
Impede 

Implantação 
Quem 

Solicitou 
Data da 

Solicitação 
Descrição 
Solicitação 

Justific
ativa 

Esforço 
Estimado 
(Horas) 

Custo 
Estimado 

(R$) 

Impacto 
no Prazo 

(Dias) 

Classific
ação 

Respons Previsão Status Comentários 

1               

2               

3               

4               

5               
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Apêndice J – Registro de Riscos – Identificação das Ameaças 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

REGISTRO DE RISCOS – IDENTIFICAÇÃO DAS AMEAÇAS 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

No. Data Categoria Causa Raiz Efeito Prob Impacto Impacto 
Ajustado 

Valor 
Esperado 

Prioridade 

1 28/12/20015 Organizacional Alta rotatividade na equipe 
Não engajamento ao 
projeto.  

30% $3.000  $3.000  $900  2 

2 28/12/2015 Organizacional 

Falta de interesse dos 
colaboradores pelo projeto 
de implantação do Setor de 
Marketng 

Não engajamento ao 
projeto.  

20% $1.000  $1.000  $200  5 

3 28/12/2015 Técnico 
Dificuldade para encontrar 
mão de obra para o setor 
recepção 

Perda de qualidade no 
atendimento a pacientes, 
sobrecarga das atuais, 
possivel rotatividade. 

30% $2.000  $2.000  $600  3 

4 28/12/2015 Externo 

Poucas solicitações por 
empresas e escolas das 
ações de prevenção de 
saúde bucal. 

Poucas ações 
agendadas. 

30% $5.000  $5.000  $1.500  1 

5 28/12/2015 Gerencial 
Atraso na entrega do novo 
site 

Atraso para início das 
divulgações. 

40% $1.000  $1.000  $400  4 

6 28/12/2015 Externo 
Baixa indicação dos 
profissionais da saúde para 
a Clínica iDent 

Ação sem retorno, 
apenas despesas. 

30% $300  $300  $90  6 

 

 

 



123 

 

Apêndice K – Registro de Riscos: Respostas às Ameaças 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

REGISTRO DE RISCOS - RESPOSTAS ÀS AMEAÇAS 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Informações antes das Respostas Ações de Contingência Outras Informações 

Item Categoria Causa Raiz Efeito 
Valor 

Esperado 
Priorid Resposta Estratégia 

Custo  

Resposta 

Momento 

Controle 

Resp 

Controle 
Resp Ação Gatilho 

1 Organizacional 
Alta rotatividade na 

equipe. 

Não engajamento 

ao projeto. 
$900 2 

Criar plano de metas para 

motivar pessoal 
Aceitar $500 Execução 

Gerente 

Operação 

Gerente 

Operacão 

Após 3 desligamentos 

no período de 3 

meses. 

2 Organizacional 

Falta de interesse dos 

colaboradores no 

projeto de implantação 

do departamento 

Não engajamento 

ao projeto 
$200 5 

Divulgação do projeto 

através dos meios de 

comunicação interno, 

encontros formais e 

informais, falando dos 

benefícios da empresa ter 

mais clientes. 

Mitigar $200 Execução 
Gerente 

Operação 

Coord 

Marketing 

No segundo mês, 

caso não perceba a 

comunicação dos 

colaboradores. 

3 Técnico 

Dificuldade para 

encontrar mão de obra 

para o setor. 

Perda da 

qualidade no 

atendimento a 

pacientes, 

sobrecarga das 

recepcionistas 

atuais, possível 

rotatividade. 

$600 3 

Divulgar as vagas 

disponíveis em bairros 

populares da cidade. 

Realizar anúncios em 

rádios locais com público 

alto C e D. 

Mitigar $300 Execução 
Gerente 

Operação 

Gerente 

Operação 

Recebimento de 

menos de 10 

currículos no período 

em que a vaga estiver 

aberta 
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

REGISTRO DE RISCOS - RESPOSTAS ÀS AMEAÇAS 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Informações antes das Respostas Ações de Contingência Outras Informações 

Item Categoria Causa Raiz Efeito 
Valor 

Esperado 
Priorid Resposta Estratégia 

Custo  

Resposta 

Momento 

Controle 

Resp 

Controle 
Resp Ação Gatilho 

4 Externo 

Poucas solicitações das 

ações de saúde bucal 

por parte de empresas 

e escolas. 

Poucas ações 

agendadas. 
$1.500 1 

Aumentar o banco de 

dados de empresas e 

escolas para prospecção. 

Mitigar $200 Execução 
Coord 

Marketing 

Assistente 

Marketing 

No segundo mês, 

caso tenha menos de 

5 agendamentos. 

5 Gerencial 
Atraso na entrega do 

novo site. 

Atraso no início 

das divulgações 
$400 4 

Inserir cláusula no 

contrato com agência de 

comunicação, 

considerando multa diária 

por atraso na entrega do 

novo site. 

Transferir 0 Planej. 
Coord 

Marketing 

Coord 

Marketing  

1 semana após o 

prazo definido em 

contrato para a 

entrega do site. 

6 Externo 

Baixa indicação dos 

profissionais de saúde 

para a Clínica iDent. 

Ação sem 

retorno, apenas 

despesas.  

$90 6  Aceitar 0 Execução 
Assistente 

Marketing 

Coord. 

Marketing 

Após 3 meses da 

distribuição do 

material, e nenhum 

retorno. 
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Apêndice L – Registro de Riscos -  Oportunidades 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

REGISTRO DE RISCOS – IDENTIFICAÇÃO DAS OPORTUNIDADES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

No. Data Categoria Causa Raiz Efeito Prob Impacto Impacto 
Ajustado 

Valor 
Esperado 

Prioridade 

1 28/12/2015 Externo Grande procura de empresas e 
escolas para agendamento das ações 
de prevenção de saúde bucal. 

Visibilidade do projeto, 
aumento no númeo de 
pacientes. 

30% $5.000  $5.000  $1.500  2 

2 28/12/2015 Organizacional Projeto como fator motivacional dos 
colaboradores. 

Diminuição de turn over. 15% $2.000  $2.000  $300  6 

3 28/12/2015 Técnico Crescimento na entrada de novos 
pacientes.  

Aumento de 10% no 
faturamento.  

30% $12.000  $12.000  $3.600  1 

4 28/12/2015 Externo Retorno positivo do investimento em 
Google. 

Aumento de 10% no 
número de pacientes. 

25% $6.000  $6.000  $1.500  2 

5 07/11/2015 Externo Parceria positiva com profissionais da 
saúde.  

Aumento de 5% no número 
de pacientes. 

30% $3.000  $3.000  $900  4 

6 07/11/2015 Gerencial Engajamento dos pacientes na 
campanha de indicação de 
ortodontia. 

Crescimento de 10% no 
número de contratos 
fechados.  

5% $10.000  $10.000  $500  5 

7 05/11/2015 Gerencial Rapidez na liberação do projeto Início antecipado do 
projeto 

10% $2.000  $2.000  $200  7 
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Apêndice M – Respostas às Oportunidades 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

REGISTRO DE RISCOS – RESPOSTAS ÀS OPORTUNIDADES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Informações antes das Oportunidades Ações de Alavancagem Outras Informações 

Item Categoria Causa Raiz Efeito 
Valor 

Esperado 
Priorid Resposta Estratégia 

Custo  

Resposta 

Nova 

Prob 

Novo 

Impacto 

Novo 

Valor 

Esperado 

Nova 

Priorid 

Momento 

Controle 

Resp 

Controle 

Resp 

Ação 
Gatilho 

1 Externo 

Grande procura de 

empresas e escolas 

pelas ações de 

prevenção de saúde 

bucal. 

Visibilidade no 

projeto e 

crescimento de 

10% em 

procedimentos 

clínicos. 

$3.000 2 

Divulgar imagens 

das ações em 

redes sociais e 

por e-mail, para 

que haja ainda 

mais procura 

pelas ações. 

Provocar $0 30% $5.000 $1.500 4 Execução 
Assistente 

Marketing 

Coord. 

Marketing 

Mais de 10 

agendamentos 

no mês. 

2 Organizacional 

Projeto como fator 

motivacional dos 

colaboradores. 

Diminuição do 

turnover. 
$2.000 2 

Divulgar o projeto 

através dos meios 

de comunicação 

interno, fixar fotos 

das ações em 

murais, divulgar 

números 

positivos. 

Provocar $200 15% $2.000 $300 6 Execução 
Gerente 

Operação 

Gerente 

Operação 

Sempre que 

houver 

qualquer 

aumento no 

índice de turn 

over. 

3 Técnico 

Crescimento na 

entrada de novos 

pacientes 

Aumento de 5% 

no faturamento 
$3.600 1 

Atender com 

excelência todos 

os pacientes para 

que estes fiquem 

satisfeitos e 

gerem novas 

Melhorar $150 30% $12.000 $3.600 2 Execução 
Coord 

Marketing 
Dentistas 

Quando houver 

qualquer % de 

aumento no 

número de 

entrada de 

pacientes. 
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

REGISTRO DE RISCOS – RESPOSTAS ÀS OPORTUNIDADES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Informações antes das Oportunidades Ações de Alavancagem Outras Informações 

Item Categoria Causa Raiz Efeito 
Valor 

Esperado 
Priorid Resposta Estratégia 

Custo  

Resposta 

Nova 

Prob 

Novo 

Impacto 

Novo 

Valor 

Esperado 

Nova 

Priorid 

Momento 

Controle 

Resp 

Controle 

Resp 

Ação 
Gatilho 

indicações. 

4 Externo 

Retorno positivo do 

investimento em 

Google. 

Aumento de 10% 

na entrada de 

novos pacientes. 

$1.500 2 

Avaliar a 

continuidade do 

investimento e 

melhorá-lo. 

Melhorar $2.000 25% $6.000 $1.500 4 
Monitoram

ento 

Coord 

Marketing 

Gerente 

Operação 

Quando não 

houver 

disponibilidade 

para agendar 

avaliações num 

período de 2 

dias. 

5 Externo 

Parceria positiva 

com profissionais da 

saúde 

Aumento de 5% 

na entrada de 

novos pacientes 

$900 4 

Enviar carta de 

agradecimento 

para os 

profissionais de 

saúde que 

indicarem a 

Clínica iDent aos 

seus pacientes. 

Melhorar $30 70% $3.000 $2.100 3 Execução 
Assistente 

Marketing 

Coord 

Marketing 

Quando houver 

mais de 5 

indicações por 

mês. 

6 Gerencial 

Engajamento de 

pacientes na 

campanhad de 

indicação de 

ortodontia. 

Crescimento de 

10% no número 

de contratos de 

orto fechados. 

$6.000 5 

Entregar um 

brinde aos 

pacientes que nos 

indicaram e seus 

amigos firmaram 

contrato de 

Melhorar $300 80% $10.000 $8.000 1  
Coord 

Marketing 
Dentistas 

Sempre que 

houver um 

paciente vindo 

por indicação. 
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Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

REGISTRO DE RISCOS – RESPOSTAS ÀS OPORTUNIDADES 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Informações antes das Oportunidades Ações de Alavancagem Outras Informações 

Item Categoria Causa Raiz Efeito 
Valor 

Esperado 
Priorid Resposta Estratégia 

Custo  

Resposta 

Nova 

Prob 

Novo 

Impacto 

Novo 

Valor 

Esperado 

Nova 

Priorid 

Momento 

Controle 

Resp 

Controle 

Resp 

Ação 
Gatilho 

ortodontia. 
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Apêndice N – Orçamento 

 

 

Patrocinador: Dra. Maria Fernanda Leão 
Código (Ano/Seq.): 2016/01 Início: 01/2016 

Término: 06/2016 

ORÇAMENTO 

Título do Projeto: Marketing na iDent 

Item Nome da Tarefa Custo da Tarefa Jan/2016 Fev/2016 Mar/2016 Abr/2016 Mai/2016 Jun/2016 

1 Estruturação do Depto (mão de obra + mobiliário) R$ 148.750 R$ 23.100 R$ 33.250 R$ 23.100 R$ 23.100 R$ 23.100 R$ 23.100 

2 Comunicação Visual R$ 7.330   R$ 2.170 R$ 1.720 R$ 1.720 R$ 1.720 

3 Marketing Digital R$ 15.000   R$ 9.000 R$ 2.000 R$ 2.000 R$ 2.000 

4 Ações Promocionais R$ 15.370   R$ 1.000 R$ 7.000 R$ 5.370 R$ 2.000 

5 Ações Institucionais R$ 6.300   R$ 1.000 R$ 1.450 R$ 2.550 R$ 1.300 

         

         

 Despesas R$ 192.750 R$ 23.100 R$ 33.250 R$ 36.270 R$ 35.270 R$ 34.740 R$ 30.120 
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