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RESUMO 

 

Esta pesquisa propõe o uso do Project Model Canvas para modelar o entendimento dos 

envolvidos em um projeto de gestão realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção – CBIC, foi obtida através de pesquisa bibliográfica e da aplicação do método em 

um projeto dessa entidade. A revisão bibliográfica foi baseada nos conceitos e processos de 

gerenciamento de projetos descritos no Guia PMBOK (6ª Edição) e no livro do José Finocchio 

Jr., o PM Canvas. A pesquisa apresentou a estrutura da CBIC, abordando a implantação da 

gestão por gerenciamento de projetos, referencial teórico relacionado a etapa de concepção de 

um projeto e a aplicação da metodologia Project Model Canvas na concepção de um projeto. 

Ao final foram listadas as vantagens da utilização da metodologia para modelar o entendimento 

dos envolvidos durante a fase de concepção dos projetos dessa entidade. A pesquisa tem o 

objetivo de utilizar a metodologia Project Model Canvas, como uma ferramenta que auxiliará 

no processo de planejamento de projetos numa entidade sem fins lucrativos, contribuindo para 

a disseminação das boas práticas de gerenciamento de projetos que poderão ser utilizadas por 

outras instituições, as estudantes e aplicados em projetos semelhantes, contribuindo para o 

desenvolvimento do tema e da prática gerencial. 

 

Palavras-chave: PM Canvas. Plano de Projeto. Gerenciamento de Projetos. Metodologias de 

Gerenciamento de Projetos.  



 

ABSTRACT 

 

This research proposes the use of the Project Model Canvas to model the understanding of those 

involved in a management project carried out by the Brazilian Chamber of Construction 

Industry - CBIC, obtained through bibliographic research and the application of the method in 

a project of this entity. The bibliographic review was based on the concepts and processes of 

project management described in the PMBOK Guide (6th Edition) and in the book by José 

Finocchio Jr., the PM Canvas. The research presented the structure of the CBIC, addressing the 

implementation of management by project management, theoretical reference related to the 

design stage of a project and the application of the Project Model Canvas methodology in the 

design of a project. Finally, the advantages of using the methodology to model the 

understanding of those involved during the project design phase of this entity were listed. The 

research aims to use the Project Model Canvas methodology as a tool that will aid in the process 

of project planning in a non-profit entity, contributing to the dissemination of good project 

management practices that can be used by other institutions, students and applied in similar 

projects, contributing to the development of the theme and the managerial practice. 

Key Words: PM Canvas. Project Plan. Project Management. Project Management 

Methodologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta o projeto de pesquisa, a sua estrutura, relata sua importância e comenta 

o desenvolvimento do trabalho. 

1.1 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

O Brasil enfrenta uma das maiores crises de sua história, em que as soluções para a 

recuperação da economia e abertura de um novo ciclo de desenvolvimento são buscadas por 

todos os setores organizados da sociedade. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

(CBIC) acredita que a retomada dos investimentos em setores estruturantes como o da 

construção civil pode contribuir para a geração de emprego e renda para a reativação da 

economia. 

O gráfico da Figura 1, mostra a variação % do Produto Interno Bruto (PIB) Nacional e 

a variação % do PIB da Construção e alguns marcos do setor da construção entre 2003 a 2017. 

Nota-se no gráfico a relevância da influência do setor da construção no PIB Nacional. A 

construção pelo seu tamanho, por ter uma cadeia horizontalizada, de resposta rápida aos sinais 

macro econômicos pode funcionar como acelerador ou um freio do PIB Nacional. Os dados 

demonstram que quando a economia vai bem a construção vai melhor, quando esta entra em 

queda a construção cai mais rapidamente e seu crescimento torna-se “mais negativo”, como se 

a linha vermelha “puxasse” a linha azul. 

 

Figura 1.  Gráfico variação % do PIB Nacional e a variação % do PIB da Construção - Elaboração CBIC 

Fonte: IBGE - Sistema de Contas Nacionais Brasil. 

 Resultados calculados a partir do Contas Nacionais Trimestrais 
FONTE: CBIC 



 

 A construção civil representa 5,1% do PIB nacional e sua cadeia produtiva 7,3%. No 

período de 2003 a 2013, o setor apresentou crescimento expressivo saindo de 1,3 milhões para  

3,09 milhões de trabalhadores com carteira assinada, contingente que sofreu redução a partir do 

segundo semestre de 2014 quando começa a crise fiscal do governo federal (Figura 1). De lá 

para cá, a construção perdeu mais de 1,1 milhão de postos formais de trabalho, movimento com 

expressivo impacto social e econômico diante da consequente redução do consumo das famílias 

e da arrecadação tributária e previdenciária dos entes da federação. (Figura 2). 

 

 

Figura 2.  Gráfico com a evolução do  número de trabalhadores com carteira assinada 

Fonte: RAIS/MTE 
*CNAE 2.0 de novembro/2006 

**MTE/CAGED - Lei 4.923/65 – ref. janeiro/2018 

FONTE: CBIC 

Devido ao cenário apresentado as demandas do setor da construção aumentaram 

consideravelmente nos últimos 15 anos, demandando da CBIC uma nova postura para melhor 

representar os interesses do setor.  

 Assim, a CBIC para cumprir a sua missão de buscar o crescimento da Indústria da 

Construção Brasileira de maneira legítima e ética; fortalecer e integrar suas associadas; 

fomentar soluções alinhadas ao desenvolvimento sustentável do País, tem encontrado no 

gerenciamento de projetos um grande aliado.  



 

O uso de técnicas, ferramentas e processos de gerenciamento de projetos fornece uma 

base sólida para as organizações atingirem suas metas e objetivos (Guia PMBOK, 2017). 

A metodologia do Project Model Canvas, surge como uma opção não convencional para 

a elaboração de um plano de projeto de forma simples, colaborativa, possibilitando participação 

de vários membros da equipe, de rápida visualização, em sessões de participação simultânea, 

numa área comum de trabalho que está visível e acessível para modificação por todos. É uma 

ferramenta visual tem como objetivo simplificar a comunicação e principalmente facilitar o 

entendimento para melhor  compreensão do todo. 

 Pretende-se verificar, ao final do presente estudo, quais as vantagens e benefícios 

em se utilizar o referido método para o planejamento de projetos no âmbito da CBIC. 

1.2 PROBLEMA DE ESQUISA 

A pesquisa tem por objetivo responder a seguinte questão: 

Como utilizar o Project Model Canvas para modelar o entendimento dos envolvidos em 

um projeto de gestão realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 O presente trabalho pretende utilizar a metodologia do Project Model Canvas para 

modelar o entendimento dos envolvidos em um projeto de gestão realizado pela Câmara 

Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). 

1.2.2 Objetivos específicos 

 - Definir a estrutura da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) 

 - Descrever o Project Model Canvas como ferramenta de planejamento de projeto 

 - Esboçar o projeto desenvolvido pela CBIC utilizando-se da metodologia Project 

Model Canvas 



 

2 A ESTRUTURA DA CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO (CBIC) 

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) é uma associação civil de 

âmbito nacional sem fins lucrativos sem distribuição de resultados sob qualquer forma, cuja 

missão é representar a Indústria da Construção Brasileira de maneira legítima e ética; fortalecer 

e integrar suas associadas; fomentar soluções alinhadas ao desenvolvimento sustentável do 

País. 

O Estatuto da CBIC, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 

09/02/2011, estabelece e regulamenta as atividades da Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção.  

Fundada, em 20 de janeiro de 1957, na cidade do Rio de Janeiro, a CBIC funciona em 

forma de federação porque a ela estão ligadas 85 entidades associadas, presentes nas 27 

unidades da federação. Seus associados são entidades ligadas a construção civil - Sindicatos da 

Construção, da Construção Pesada e também de associações de incorporadores, de construtores 

de rodovias, de obras públicas.  

A CBIC representa institucionalmente o setor e promove a integração da cadeia 

produtiva da construção em âmbito nacional, contribuindo para o desenvolvimento econômico 

e social do país.  

A CBIC atua na articulação dos diversos segmentos da construção como interlocutora 

formal no encaminhamento de temas e propostas junto aos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário; agentes financiadores; além de outras entidades em setores diversos e a Academia. 

É característica marcante da entidade acompanhar a agenda nacional, posicionando a 

construção civil e o mercado imobiliário nos debates de interesse do Brasil e contribuindo com 

propostas para a solução de problemas, tendo como interesse maior o desenvolvimento do país 

e da sua população.  

A CBIC é uma entidade setorial que tem como diretriz e prática defender as ações que 

visam atender aos interesses maiores do país.  

A entidade também representa internacionalmente a indústria da construção. Integra a 

Federação Interamericana da Indústria da Construção (FIIC), entidade que representa a 

construção em toda a América Latina, e da qual assumiu a liderança de comissão técnica criada 



 

em 2016 para discutir e articular ações destinadas a fomentar a inserção de um maior número 

de empresas da construção em projetos de infraestrutura nos diversos mercados mundiais. A 

FIIC representa 18 Câmaras de 18 países. Ainda no campo da representação internacional, a 

CBIC é filiada à Confederação Internacional das Associações de Construção (CICA), da qual 

assumiu uma das vice-presidências em janeiro de 2017 e à Associação Internacional de 

Habitação (IHA). 

2.1 PRIORIDADES DA CBIC 

 Buscar a melhoria do ambiente de negócios nacional, com foco na infraestrutura e 

no mercado imobiliário – estimular a conduta empresarial responsável, a segurança 

jurídica e a economia sustentável. Buscar a perenidade das empresas do setor. 

 Ser protagonista de um programa de competitividade e desenvolvimento da 

construção e do país; com foco na inovação tecnológica, na produtividade e na 

sustentabilidade. 

 Buscar mecanismos para alcançar a auto sustentabilidade financeira e a ampliação 

da base de representação de suas Associadas. 

 Estabelecer pauta para deliberação e atuar conforme as diretrizes do Conselho de 

Administração, dentro de uma política de governança para a entidade. 

 Combater a informalidade e fomentar a saúde, a segurança e o bem estar do 

trabalhador da construção civil. 

 Desenvolver projetos e divulgar boas práticas para reforçar a conduta/imagem 

positiva do setor. 

2.2 ESTRUTURA 

Estatutariamente a entidade é dirigida por um presidente eleito pelo Conselho de 

Administração eleito pelos Associados. O Conselho de Administração é composto por 30 

membros divididos proporcionalmente nas regiões do país, 05 comissões técnicas: Comissão 

de Infraestrutura (COP); Comissão da Indústria Imobiliária (CII); Comissão de Política de 

Relações Trabalhistas (CPRT); Comissão de Materiais, Equipamentos, Serviços, Tecnologia, 

Qualidade e Produtividade (COMAT); Comissão do Meio Ambiente (CMA), e um Fórum de 

Ação Social e Cidadania (FASC) e o Conselho Jurídico (CONJUR). A CBIC conta, ainda, com 

outros órgãos técnicos: o Banco de Dados; o Fórum de Advogados (FA) e o Fórum dos Seconcis 

(Serviço Social da Construção) que dão suporte. 



 

O mandato é de três anos, renovável por igual período. A gestão atual iniciou em julho 

de 2014.  

2.3 RECEITAS E PATRIMÔNIO 

Constituem receitas e patrimônio da CBIC as contribuições dos seus associados; 

Legados e doações; Rendas não especificadas; Bens móveis; imóveis e equipamentos da sua 

propriedade. 

Pela sua característica de ser financiada através de contribuições voluntárias, a CBIC 

nunca teve poder financeiro compatível com o setor econômico que representa, certa de 4 % do 

PIB.  

2.4 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO POR PROJETOS 

A arquitetura da CBIC lhe proporciona uma grande representação e capilaridade por 

todo os Brasil. O histórico de luta pelos interesses do setor a consagraram como a grande 

representante e interlocutora com os poderes constituídos, com membros da cadeia produtiva e 

com a sociedade em geral. 

A alta demanda por ações, estudos, posicionamentos, interlocução se tornou muito 

superior à sua capacidade de financiamento levando essa entidade a optar estrategicamente por 

trabalhar por projetos. O processo de implantação do modelo de gestão por projetos iniciou em 

novembro de 2014 buscando obter a partir dos recursos melhores resultados. Foi instituída uma 

coordenação de projetos e também assessorias ligadas às suas comissões técnicas que 

gerenciam os projetos afetos as áreas respectivas. A estrutura organizacional (Figura 3. 

Organograma da CBIC) foi modificada para criar um modelo de gestão que atenda às 

necessidades dos associados, com uma área de projetos criada para essa finalidade. 

O Conselho de Administração se reúne mensalmente onde são deliberados diversos 

assuntos de interesse do setor a nível estratégico e passados à área de projetos em forma de 

requisitos de negócios e requisitos jurídicos. A área de projetos tem a função de transformar 

esses requisitos de negócios e jurídicos em requisitos técnicos nascendo dessa forma os 

projetos.  

Os projetos apesar da importância e relevância tem pouca complexidade, são 

desenvolvidos de forma simples e numa abordagem convencional, sem uso de metodologias 



 

especificas. O plano de projeto é elaborado pela gestoras das áreas temáticas e aprovado pela 

coordenação de projetos em conjunto com a presidência da entidade. 

Foi desenvolvido um Sistema de Gerenciamento de Projetos (SGP) onde as ações 

planejadas são inseridas para execução, monitoramento e controle, e encerramento do projeto. 

O sistema é uma plataforma on-line que permite o anexo de documentos e acesso de qualquer 

computador com acesso à internet. O SGP gera relatórios parciais ou cumulativos, das ações ou 

do projeto como um todo sendo uma importante ferramenta para controlar e gerenciar os 

projetos. O encerramento do projeto fica bastante simplificado com o auxílio dessa ferramenta. 

A elaboração do plano de projeto segue a abordagem convencional, de forma textual e linear, 

utilizando metodologia própria que se assemelha à ferramenta 5W2H (Tabela 1), adaptado para 

atender às necessidades da entidade. Neste caso adicionamos mais três itens: Vinculação aos 

Objetivos da conveniada, Público Alvo e Forma de Mensuração dos Resultados. 

Segundo Luciano GOMES (2014), 5W2H é uma ferramenta para elaboração de planos 

de ação que, por sua simplicidade, objetividade e orientação à ação, tem sido muito utilizada 

em Gestão de Projetos, Análise de Negócios, Elaboração de Planos de Negócio, Planejamento 

Estratégico e outras disciplinas de gestão.  

De acordo com Gustavo PERIARD (2009) 5W2H, funciona como um mapeamento de 

atividades, onde ficará estabelecido o que será feito, quem fará o quê, em qual período de tempo, 

em qual área da empresa e todos os motivos pelos quais esta atividade deve ser feita.  

FERRAMENTA 5W2H 
WHAT O QUE SERÁ FEITO (AÇÕES, ETAPAS) 

WHY POR QUE SERÁ FEITO (JUSTIFICATIVA) 

WHERE ONDE SERÁ FEITO (LOCAL) 

WHEN QUANDO SERÁ FEITO (TEMPO) 

WHO POR QUEM SERÁ FEITO (RESPONSABILIDADE) 

HOW COMO SERÁ FEITO (MÉTODO) 

HOW MUCH QUANTO CUSTARÁ FAZER (CUSTO) 

Tabela 1. Diretrizes utilizadas no Processo 5W2H 

FONTE: AUTOR 

Passados quase quatro anos da implantação do novo modelo, a evolução e o crescimento 

da área de projetos é visível. A nova área tem conseguido responder às necessidades dos seus 

associados de forma eficaz e eficiente, utilizando as potencialidades da entidade, em especial 

sua capilaridade e o suporte de suas entidades associadas e seus dirigentes como apoiadores e 



 

líderes dos vários projetos com trabalho voluntário e grande conhecimento dos assuntos, 

agregando a eles especialistas contratados para subsidiar as ações tecnicamente. 

Por ser uma entidade de adesão voluntária, prestar serviço de qualidade é vital para 

fidelização dos seus associados, crescimento e fortalecimento. Pensando nisso, a busca por 

metodologias novas que auxiliem no planejamento projetos de maneira mais ágil, simplificada, 

facilitando a todos os envolvidos uma maior integração e participação produtiva na sua 

elaboração torna-se um importante aliado. Nesse aspecto, o uso da metodologia Project Model 

Canvas surge como uma proposta possível à solução de tais desafios. 

A CBIC como representante nacional do setor acaba fazendo a indução de determinadas 

práticas às suas entidades associadas. Hoje são 85 (oitenta e cinco) entidades associadas 

presentes em todas as unidades da federação. 

Assim sendo, seu estudo e compreensão é importante para que por meio de sua 

utilização, a CBIC possa planejar e implementar sua estratégia através de projetos que 

viabilizem de forma gradativa e consistente o desenvolvimento da construção civil brasileira, 

alinhadas ao desenvolvimento sustentável do País. 

2.5 ADAPTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (TAILORING)  

Uma metodologia é um sistema de práticas, técnicas, procedimentos e regras usadas por 

aqueles que trabalham numa disciplina (PMI, 2017).  

As metodologias de gerenciamento de projetos podem ser:  

 Desenvolvidas por especialistas da organização;  

 Adquiridas de fornecedores;  

 Obtidas de associações profissionais; ou 

 Adquiridas de agências governamentais.  

Os processos, entradas, ferramentas, técnicas, saídas e fases de ciclo de vida apropriados 

do gerenciamento de projetos devem ser selecionados para gerenciar um projeto. Esta atividade 

de seleção é conhecida como adaptação de gerenciamento de projetos para o projeto. A 

adaptação é necessária porque cada projeto é único.  

 

2.5 CONSIDERAÇÃO PARA AMBIENTES ÁGEIS/ ADAPTATIVOS  

Segundo o Guia PMBOK (2017), abordagens ágeis e iterativas promovem o 

engajamento dos membros da equipe como especialistas locais de domínio no gerenciamento 

de integração. Os membros da equipe determinam como planos e componentes devem ser 



 

integrados. As expectativas do gerente do projeto, conforme observado em Conceitos-Chave 

para Gerenciamento de Integração não mudam em um ambiente adaptativo, mas o controle do 

planejamento detalhado do produto e a entrega são delegados à equipe. O foco do gerente do 

projeto é formar um ambiente de tomada de decisão colaborativo e garantir que a equipe tenha 

capacidade para reagir a mudanças. Essa abordagem colaborativa pode ser reforçada ainda mais 

quando os membros da equipe possuem uma ampla base de habilidades em vez de uma 

especialização específica. 

2.6 TENDÉNCIAS E PRÁTICAS EMERGENTES EM GERENCIAMENTO DA 

INTEGRAÇÃO DO PROJETO  

Segundo o Guia PMBOK (2017), cita tendências evolutivas em processos de integração. 

A Área de Conhecimento do Gerenciamento da Integração do Projeto requer combinar os 

resultados de todas as outras Áreas de Conhecimento. Essas tendências incluem, sem limitar, 

os itens abaixo:  

 Uso de ferramentas automatizadas. O volume de dados e informações que os gerentes 

de projeto precisam integrar torna necessária a utilização de um sistema de informações 

de gerenciamento de projetos (SIGP) e ferramentas automatizadas para coletar, analisar 

e utilizar informações para atender aos objetivos do projeto e realizar os benefícios do 

projeto (PMI, 2017). 

 Uso de ferramentas visuais de gerenciamento. Algumas equipes de projeto usam 

ferramentas visuais de gerenciamento, em vez de planos e outros documentos escritos, 

para capturar e supervisionar os elementos críticos do projeto. Tornar elementos chave 

do projeto visíveis para toda a equipe fornece uma visão geral em tempo real do status 

do projeto, facilita a transferência de conhecimentos e capacita os membros da equipe e 

outras partes interessadas a ajudar a identificar e resolver problemas (PMI, 2017). 

 Gerenciamento do conhecimento do projeto. A força de trabalho cada vez mais móvel 

e transitória exige um processo mais rigoroso para identificar o conhecimento em todo 

o ciclo de vida do projeto e transferi-lo para o público-alvo, para que o conhecimento 

não seja perdido (PMI, 2017). 

 Expandir as responsabilidades do gerente do projeto. Os gerentes de projeto estão 

sendo instados a iniciar e finalizar o projeto, com o desenvolvimento de business case 

e o gerenciamento de benefícios. Historicamente, essas atividades têm sido 

responsabilidade da gerência e do escritório de gerenciamento de projetos, mas os 

gerentes de projeto estão colaborando mais frequentemente com eles para melhor 



 

cumprir os objetivos do projeto e entregar benefícios. Os gerentes de projeto também 

estão envolvidos numa identificação e engajamento mais abrangentes das partes 

interessadas. Isso inclui gerenciar as interfaces com os vários departamentos funcionais 

e operacionais e o pessoal de gerenciamento sênior (PMI, 2017). 

 Metodologias híbridas. Algumas metodologias de gerenciamento de projetos estão 

evoluindo para incorporar com sucesso novas práticas aplicadas. Exemplos incluem o 

uso de práticas ágeis e de outras práticas iterativas; técnicas de análise de negócios para 

o gerenciamento de requisitos; ferramentas para a identificação de elementos complexos 

em projetos; e métodos de gerenciamento de mudança organizacional para preparar a 

transição dos resultados do projeto para a organização (PMI, 2017). 

 

Figura 3. Organograma da CBIC 

FONTE: CBIC 

 



 

3 O PROJECT MODEL CANVAS COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO 

DE PROJETO 

3.1 REFERENCIAL TEÓRICO SOBRE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

3.1.1 DEFINIÇÃO DE PROJETO 

Segundo o Guia PMBOK (2017), projeto é um esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que 

eles têm um início e um término definidos. Os projetos podem ter impactos sociais, econômicos 

e ambientais que terão duração mais longa que os projetos propriamente ditos. Cada projeto 

cria um produto, serviço ou resultado único. O resultado do projeto pode ser tangível ou 

intangível.  

Projetos impulsionam mudanças nas organizações. Do ponto de vista de negócios, um 

projeto destina-se a mover uma organização de um estado a outro, para atingir um objetivo 

específico. A Figura 4, exemplifica a transição de um estado organizacional por meio de um 

projeto (PMI, 2017). 

 

Figura 4. Transição de um estado organizacional por meio de um projeto 

FONTE: PMI (2017) 

Os projetos permitem a criação de valor de negócio. O PMI define o valor de negócio 



 

como o benefício líquido quantificável derivado de um empreendimento de negócio. O 

benefício pode ser tangível, intangível ou ambos. Em análise de negócios, o valor de negócio é 

considerado o retorno, sob a forma de elementos como tempo, dinheiro, mercadorias ou bens 

intangíveis trocados por algo em retorno. 

3.1.2 CONTEXTO DE INICIAÇÃO DO PROJETO 

Os líderes organizacionais iniciam projetos em resposta a fatores que afetam as suas 

organizações. Há quatro categorias fundamentais desses fatores que ilustram o contexto de um 

projeto (PMI, 2017):  

 Cumprir requisitos regulatórios, legais ou sociais;  

 Atender a pedidos ou necessidades das partes interessadas;  

 Implementar ou alterar estratégias de negócio ou tecnológicas; e  

 Criar, melhorar ou corrigir produtos, processos ou serviços. 

 

3.1.3 RELACIONAMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, 

PROGRAMAS, PORTFÓLIOS E OPERAÇÕES  

Um projeto pode ser gerenciado em três cenários distintos: como projeto autônomo (fora 

de um portfólio ou programa), dentro de um programa ou dentro de um portfólio. Vários 

projetos podem ser necessários para atingir um conjunto de metas e objetivos de uma 

organização, podendo ser agrupados em um único programa. Um programa é definido como 

um grupo de projetos, programas subsidiários e atividades de programa relacionados, 

gerenciados de modo coordenado visando a obtenção de benefícios que não estariam 

disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente (PMI, 2017). 

De acordo com a Figura 5 do Guia PMBOK (2017), um portfólio é definido como 

projetos, programas, portfólios subsidiários e operações gerenciados em grupo para alcançar 

objetivos estratégicos.  

 



 

 

Figura 5. Portfólio, Programas, Projetos e Operações 

FONTE: PMI (2017) 

De um ponto de vista organizacional, o gerenciamento de programas e projetos foca em 

fazer programas e projetos da maneira “certa”; e o gerenciamento de portfólios foca em fazer 

os programas e projetos “certos” (PMI, 2017).  

A Tabela 2 dá uma visão comparativa de portfólios, programas e projetos. 

 



 

 

Tabela 2. Visão comparativa de Portfólios, Programas e Projetos 

FONTE: PMI (2017) 

3.1.4 GERENCIAMENTO DE PROJETOS ORGANIZACIONAL (GPO) E 

ESTRATÉGIAS  

Segundo o Guia PMBOK (2017), portfólios, programas e projetos são alinhados com ou 

direcionados por estratégias organizacionais e diferem na maneira como cada um contribui para 

a realização dos objetivos estratégicos:  

 O gerenciamento de portfólios alinha os portfolios com estratégias organizacionais 

através da seleção dos programas ou projetos corretos, priorização do trabalho e 

fornecimento dos recursos necessários.  

 O gerenciamento de programas harmoniza seus componentes de programas e 

controla interdependências a fim de realizar os benefícios especificados. 

 O gerenciamento de projetos permite o atingimento dos objetivos e metas 



 

organizacionais.  

De acordo com o Guia PMBOK (2017), nos portfólios ou programas, os projetos são 

um meio de atingir metas e objetivos organizacionais. Isso é feito muitas vezes no contexto de 

um plano estratégico que é o fator principal de orientação para os investimentos em projetos. O 

alinhamento com as metas de negócios estratégicos da organização pode ser alcançado por meio 

de um gerenciamento sistemático de portfólios, programas e projetos através da aplicação do 

gerenciamento de projetos organizacional (GPO).  

A finalidade do GPO é garantir que a organização assuma os projetos certos e aloque os 

recursos críticos de forma apropriada. O GPO também ajuda a garantir que todos os níveis da 

organização compreendam a visão estratégica, as iniciativas que apoiam a visão, os objetivos e 

as entregas (PMI, 2017).   

A Figura 6 mostra o ambiente organizacional em que estratégia, portfólios, programas, 

projetos e operações interagem (PMI, 2017).   

 

Figura 6. Gerenciamento de Projetos Organizacional 

FONTE: PMI (2017) 

 



 

3.1.5 COMPONENTES-CHAVE DO GUIA PMBOK 

Projetos têm vários componentes-chave que, quando gerenciados de forma eficaz, 

resultam numa conclusão bem sucedida. Os vários componentes se inter-relacionam durante o 

gerenciamento de um projeto. A Tabela 3 descreve os componentes-chave resumidamente 

(PMI, 2017). 

Componentes-Chave do Guia 

PMBOK ® 
Descrição breve 

Ciclo de vida do projeto A série de fases pelas quais um projeto passa, do início 

ao término. 

Fase do projeto 
Um conjunto de atividades do projeto relacionadas de 

maneira lógica que culmina na conclusão de uma ou 

mais entregas. 

Revisão de fase 

Uma análise no final de uma fase em que uma decisão é 

tomada em relação a passar para a fase seguinte, 

continuar com modificações ou finalizar um programa 

ou projeto. 

Processos de gerenciamento de 

projetos 

Uma série de atividades sistemáticas direcionadas para 

alcançar um resultado final de tal forma que se aja em 

relação a uma ou mais entradas a fim de criar uma ou 

mais saídas. 

Grupo de processos de 

gerenciamento de projetos 

Um agrupamento lógico de entradas, ferramentas, 

técnicas e saídas de gerenciamento de projetos. Os 

grupos de processos de gerenciamento de projetos 

incluem iniciar, planejar, executar, monitorar, controlar e 

encerrar. Os grupos de processos de gerenciamento de 

projetos não são fases do projeto. 

Área de conhecimento em 

gerenciamento de projetos 

Uma área identificada de gerenciamento de projetos 

definida por seus requisitos de conhecimentos e descrita 

em termos dos processos que a compõem: suas práticas, 

entradas, saídas, ferramentas e técnicas. 

Tabela 3. Descrição dos componentes-chave do Guia PMBOK ® 

FONTE: PMI (2017) 



 

 

Figura 7. Inter-relação dos componentes-chave do Guia PMBOK ® em projetos 

FONTE: PMI (2017) 

3.1.6 PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

O Guia PMBOK (2017) ressalta que o ciclo de vida do projeto é gerenciado através da 

execução de uma série de atividades de gerenciamento de projeto, conhecidas como processos 

de gerenciamento de projetos. Cada processo de gerenciamento de projetos produz uma ou mais 

saídas de uma ou mais entradas, usando técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos 

apropriadas. A saída pode ser uma entrega ou um resultado. Os resultados são um produto final 

de um processo. Os processos de gerenciamento de projetos são aplicados globalmente em 

setores diferentes.  

Os processos de gerenciamento de projetos são vinculados de forma lógica pelas saídas 



 

que produzem. Os processos podem conter atividades sobrepostas que ocorrem ao longo de 

todo o projeto. A saída de um processo geralmente resulta em uma das opções seguintes (PMI, 

2017):  

 Uma entrada para outro processo, ou  

 Uma entrega do projeto ou fase do projeto.  

A Figura 8 mostra um exemplo de como entradas, ferramentas, técnicas e saídas 

relacionam-se em um processo e com outros processos. 

 

Figura 8. Exemplo de Processo:  Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas  

FONTE: PMI (2017) 

O número de iterações do processo e as interações entre processos variam de acordo 

com as necessidades do projeto. Em geral, os processos recaem em uma de três categorias (PMI, 

2017):  

 Processos usados uma vez ou em pontos predefinidos no projeto. Os 

processos Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto e Encerrar o Projeto 

ou Fase são exemplos.  

 Processos que são executados periodicamente, conforme necessário. O 

processo Adquirir Recursos é executado quando recursos são necessários. O 

processo Conduzir as Aquisições é realizado antes da necessidade do item a ser 

adquirido.  

 Processos que são realizados continuamente ao longo do projeto. O 

processo Definir as Atividades pode ocorrer ao longo de todo o ciclo de vida 

do projeto, especialmente quando o projeto usa planejamento em ondas 

sucessivas ou uma abordagem de desenvolvimento adaptativa. Muitos dos 

processos de monitoramento e controle são constantes, desde o início até o 

encerramento do projeto.  

O gerenciamento de projetos é realizado por meio da aplicação e integração apropriadas 

de processos de gerenciamento de projetos agrupados logicamente.  



 

Embora existam diferentes formas de agrupar processos, o Guia PMBOK ® agrupa os 

processos em cinco categorias, chamadas de Grupos de Processos. 

3.1.7 GRUPOS DE PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

De acordo com o Guia PMBOK (2017), um Grupo de Processos de Gerenciamento de 

Projetos é um agrupamento lógico de processos de gerenciamento de projetos para atingir os 

objetivos específicos do projeto. Os Grupos de Processos são independentes das fases do 

projeto. Os processos de gerenciamento de projetos são agrupados em cinco Grupos de 

Processos de Gerenciamento de Projetos: 

 Grupo de processos de iniciação. Os processos realizados para definir um novo projeto ou 

uma nova fase de um projeto existente, através da obtenção de autorização para iniciar o 

projeto ou fase (PMI, 2017).    

 Grupo de processos de planejamento. Os processos necessários para definir o escopo do 

projeto, refinar os objetivos e definir a linha de ação necessária para alcançar os objetivos 

para os quais o projeto foi criado (PMI, 2017).   

 Grupo de processos de execução. Processos realizados para concluir o trabalho definido 

no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer os requisitos do projeto (PMI, 2017).   

 Grupo de processos de monitoramento e controle. Os processos exigidos para 

acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto, identificar quaisquer 

áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano, e iniciar as mudanças correspondentes 

(PMI, 2017).   

 Grupo de processos de encerramento. Os processos realizados para concluir ou fechar 

formalmente um projeto, fase ou contrato (PMI, 2017).   

Processos não são a mesma coisa que fases do projeto. A fase de um projeto é um 

conjunto de atividades relacionadas de maneira lógica que culmina na conclusão de uma ou 

mais entregas.  

3.1.8 ÁREAS DE CONHECIMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

De acordo com o Guia PMBOK (2017), além de Grupos de Processos, os processos 

também são categorizados por Áreas de Conhecimento. Área de Conhecimento é uma área 

identificada de gerenciamento de projetos definida por seus requisitos de conhecimento e 

descrita em termos dos processos que a compõem: práticas, entradas, saídas, ferramentas e 

técnicas. Embora sejam inter-relacionadas, as Áreas de Conhecimento são definidas 



 

separadamente do ponto de vista do gerenciamento de projetos.  

As dez Áreas de Conhecimento identificadas neste guia são utilizadas na maioria dos 

projetos e na maior parte das vezes. As dez áreas de conhecimento descritas neste guia são:  

 Gerenciamento da integração do projeto. Inclui os processos e as atividades necessárias 

para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades de 

gerenciamento de projetos nos Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos (PMI, 

2017).  

 Gerenciamento do escopo do projeto. Inclui os processos necessários para assegurar que 

o projeto contemple todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para que o mesmo 

termine com sucesso (PMI, 2017).  

 Gerenciamento do cronograma do projeto. Inclui os processos necessários para 

gerenciar o término pontual do projeto (PMI, 2017). 

 Gerenciamento dos custos do projeto. Inclui os processos envolvidos em planejamento, 

estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, de modo 

que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado.  

 Gerenciamento da qualidade do projeto. Inclui os processos para incorporação da 

política de qualidade da organização com relação ao planejamento, gerenciamento e 

controle dos requisitos de qualidade do projeto e do produto para atender as expectativas 

das partes interessadas (PMI, 2017).  

 Gerenciamento dos recursos do projeto. Inclui os processos para identificar, adquirir e 

gerenciar os recursos necessários para a conclusão bem-sucedida do projeto (PMI, 2017).  

 Gerenciamento das comunicações do projeto. Inclui os processos necessários para 

assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, 

armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e finalmente 

organizadas de maneira oportuna e apropriada (PMI, 2017).  

 Gerenciamento dos riscos do projeto. Inclui os processos de condução de planejamento, 

identificação e análise de gerenciamento de risco, planejamento de resposta, 

implementação de resposta e monitoramento de risco em um projeto (PMI, 2017). 

 Gerenciamento das aquisições do projeto. Inclui os processos necessários para comprar 

ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto (PMI, 2017). 

 Gerenciamento das partes interessadas do projeto. Inclui os processos exigidos para 

identificar as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados 

pelo projeto, analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto, e 



 

desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o seu engajamento eficaz nas 

decisões e execução do projeto (PMI, 2017). 

As necessidades de um projeto específico podem exigir uma ou mais áreas de 

conhecimento adicionais. A Tabela 4 mapeia os Grupos de Processos de Gerenciamento de 

Projetos e as Áreas de Conhecimento e propicia uma visão geral sobre os 49 processos básicos 

descritos no Guia PMBOK (2017). 

 

Tabela 4. Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos e as Áreas de Conhecimento  

FONTE: PMI (2017) 

 



 

3.1.9 DADOS E INFORMAÇÓES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Ao longo do ciclo de vida do projeto, uma quantidade significativa de dados é coletada, 

analisada e transformada. Os dados do projeto são coletados como resultado dos vários 

processos e compartilhados no âmbito da equipe do projeto. Os dados coletados são analisados 

no contexto, agregados e transformados, tornando-se informações do projeto durante vários 

processos, Figura 12 (PMI, 2017).  

 

 

Figura 9. Dados do Projeto, Informações e Relatórios de Fluxo 

FONTE: PMI (2017) 

3.1.10 CONSIDERAÇÕES SOBRE MODELAGEM DO PROJETO (TAILORING) 

Como cada projeto é único, o gerente de projeto pode precisar ajustar a forma como os 

processos de Gerenciamento da Integração do Projeto são aplicados. Os itens a serem 

considerados para adaptação incluem, mas não estão limitados a (PMI, 2017): 

 Ciclo de vida do projeto. O que é um ciclo de vida do projeto apropriado? Quais fases 

devem formar o ciclo de vida do projeto?  

 Ciclo de vida de desenvolvimento. Qual ciclo de vida de desenvolvimento e abordagem 

são apropriados para o produto, serviço ou resultado? Qual abordagem é a apropriada: 



 

preventiva ou adaptativa? Se adaptativos, o produto deve ser desenvolvido de forma 

incremental ou iterativa? Uma abordagem híbrida é melhor?  

 Abordagens de gerenciamento. Quais processos de gerenciamento são mais eficazes 

com base na cultura organizacional e na complexidade do projeto?  

 Gerenciamento do conhecimento. Como conhecimentos serão gerenciados no projeto 

para promover um ambiente de trabalho colaborativo?  

 Mudança. Como a mudança será gerenciada no projeto? 

 Governança. Quais conselhos e comissões de controle e outras partes interessadas fazem 

parte do projeto? Quais são os requisitos de relatórios de status de projeto?  

 Lições aprendidas. Quais informações devem ser coletadas ao longo e ao final do 

projeto? Como as informações históricas e as lições aprendidas serão disponibilizadas 

para projetos futuros?  

 Benefícios. Quando e como os benefícios devem ser relatados: no final do projeto ou no 

final de cada iteração ou fase? 

 

3.1.11 O CICLO DE VIDA DO PROJETO  

O Guia PMBOK (2017) descreve Ciclo de vida do projeto como uma série de fases pelas 

quais um projeto passa, do início à conclusão. A fase de um projeto é um conjunto de atividades 

relacionadas de maneira lógica que culmina na conclusão de uma ou mais entregas. As fases 

podem ser sequenciais, iterativas ou sobrepostas. Os nomes, a quantidade e a duração das fases 

do projeto são determinados pelas necessidades de gerenciamento e controle das organizações 

envolvidas no projeto, pela natureza do projeto em si e sua área de aplicação. As fases têm 

prazo definido, com um ponto de início, fim ou controle (às vezes denominado como revisão 

de fase, ponto de verificação, marco ou outro termo semelhante). No ponto de controle, o termo 

de abertura do projeto e os documentos de negócios são reexaminados com base no ambiente 

atual. Embora os projetos variem em tamanho e complexidade que contêm, um projeto típico 

pode ser mapeado para a seguinte estrutura de ciclo de vida do projeto (ver Figura 10):  

 Início do projeto,  

 Organização e preparação,  

 Execução do trabalho, e  

 Encerramento do projeto. 



 

 

Figura 10. Representação Genérica de um Ciclo de Vida do Projeto 

FONTE: PMI (2017) 

A estrutura genérica do ciclo de vida geralmente apresenta as seguintes características, 

PMI (2017):  

 Os níveis de custo e de mobilização (e desmobilização) de recursos são baixos no início, 

aumentam à medida que o trabalho é executado e caem rapidamente conforme o projeto 

é finalizado.  

 O risco é maior no início do projeto, conforme ilustrado na Figura 11. Esses fatores 

diminuem ao longo do ciclo de vida do projeto, à medida que as decisões são tomadas 

e as entregas são aceitas.  

 A capacidade das partes interessadas para influenciar as características finais do produto 

do projeto, sem afetar significativamente os custos e o cronograma, é mais alta no início 

do projeto e diminui à medida que o projeto progride para o seu término. A Figura 11 

ilustra o custo das mudanças e correções de erros, que geralmente aumenta 

significativamente à medida que o projeto se aproxima do término. 

 

Figura 11.  Impacto de Variáveis ao Longo do Tempo 

FONTE: PMI (2017) 



 

A Figura 12 ilustra um exemplo de como os Grupos de Processos podem se sobrepor 

durante um projeto ou fase. Os Grupos de Processos não são fases do projeto. Se o projeto 

estiver dividido em fases, os processos nos Grupos de Processos interagem dentro de cada fase, 

PMI (2017).  

 

Figura 12. Exemplo de Interações de Grupo de Processos Dentro de um Projeto ou Fase  

FONTE: PMI (2017) 

3.1.12 GRUPO DE PROCESSOS DE INICIAÇÃO  

Segundo o Guia PMBOK (2017), o Grupo de Processos de Iniciação consiste dos 

processos realizados para definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto obtendo 

autorização para iniciar o projeto ou a fase. O objetivo principal do Grupo de Processos de 

Iniciação é alinhar as expectativas das partes interessadas com o objetivo do projeto, informar 

as partes interessadas sobre o escopo e os objetivos, e discutir como sua participação no projeto 

e nas fases associadas pode ajudar a garantir que suas expectativas sejam realizadas.  

Os principais benefícios deste grupo de processos é que somente projetos que estão 

alinhados com os objetivos estratégicos da organização são autorizados, e que o business case, 

os benefícios e as partes interessadas são considerados desde o início do projeto. A Figura 13 

mostra o Patrocinador e os Documentos de Negócios em relação aos Processos de Iniciação, 

PMI (2017). 

 



 

 

Figura 13. Limites do Projeto 

FONTE: PMI (2017) 

O Grupo de Processos de Iniciação inclui os processos de gerenciamento de Projetos 

Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto e Identificar as Partes Interessadas, esboçados na 

Figura 14. 

 

Figura 14. Grupo de Processos de Iniciação 

FONTE: PMI (2017) 

3.1.13 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO  

De acordo com o Guia PMBOK (2017), o Termo de Abertura do Projeto é o processo 

um documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e fornece ao gerente do 

projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto. 

Os principais benefícios desse processo incluem o fornecimento de um vínculo direto entre o 

projeto e os objetivos estratégicos da organização, criar um registro formal do projeto e 

demonstrar o compromisso da organização com o projeto. Esse processo é realizado uma vez 

ou em pontos predefinidos no projeto. As entradas, ferramentas e técnicas e saídas e o diagrama 

de fluxo de dados do processo estão ilustradas nas Figuras 15 e 16.  



 

 

 

Figura 15. Termo de Abertura do Projeto: Entradas, Ferramentas e Técnicas, e Saídas 

FONTE: PMI (2017) 

 

Figura 16., Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto: Digrama de Fluxo de Dados 

FONTE: PMI (2017) 



 

3.1.14 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO: ENTRADAS  

Os documentos de Negócio, descritos na sequência, são as entradas para elaboração do 

Termo de Abertura do Projeto (PMI, 2017): 

 Business Case 

Business case é o documento de negócio mais comumente usado para criar o termo de 

abertura do projeto, nele são descritas as informações necessárias do ponto de vista de negócio, 

para determinar se os resultados esperados do projeto justificam o investimento necessário.  

 Acordos  

Os acordos são usados para definir as intenções iniciais de um projeto. Acordos podem 

tomar a forma de contratos, memorandos de entendimento (MDEs), acordos de nível de serviço 

(ANSs), cartas de acordo, cartas de intenção, acordos verbais, e-mails ou outros tipos de acordos 

por escrito. Normalmente um contrato é usado quando o projeto está sendo realizado para um 

cliente externo.  

 Fatores Ambientais da Empresa  

Os fatores ambientais da empresa que podem influenciar o processo Desenvolver o 

Termo de Abertura do projeto incluem, mas não estão limitados a:  

 Padrões governamentais ou do setor,  

 Requisitos e/ ou restrições legais e regulatórios,  

 Condições de mercado,  

 Cultura organizacional e clima político, Estrutura de governança organizacional e  

 Expectativas de partes interessadas e limites dos riscos.  

 Ativos de Processos Organizacionais  

Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo Desenvolver 

o Termo de Abertura do Projeto incluem, mas não estão limitados a: 

 Políticas, processos e procedimentos organizacionais padrão;  

 Estrutura de governança do projeto, portfólio e programa (funções e processos de 

governança para fornecer orientação e tomada de decisão);  

 Métodos de monitoramento e produção de relatórios;  

 Modelos (por exemplo, modelo do termo de abertura do projeto); e Informações 

históricas e repositório de lições aprendidas (por exemplo, registros e documentos de 

projeto, informações sobre os resultados de decisões anteriores de seleção de projeto e 

informações sobre desempenho de projetos anteriores).  



 

3.1.14.1 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO: FERRAMENTAS E TÉCNICAS  

As Ferramentas e Técnicas utilizadas n elaboração do Termo de Abertura do Projeto 

(PMI, 2017): 

 Opinião Especializada  

Opinião especializada é definida como uma opinião fornecida baseada em expertise 

numa área de aplicação, Área de Conhecimento, disciplina, setor econômico, etc. adequada para 

a atividade que está sendo realizada. Essa expertise pode ser fornecida por qualquer grupo ou 

pessoa com formação, conhecimento, habilidade, experiência ou treinamento especializado.  

Para este processo, deve-se considerar o uso da expertise de indivíduos ou grupos com 

conhecimento ou treinamento especializado nos seguintes tópicos:  

 Estratégia organizacional,  

 Gerenciamento de benefícios,  

 Conhecimento técnico da indústria e área foco do projeto,  

 Estimativa de duração e orçamento, e  

 Identificação de riscos.  

 Coleta de Dados  

As técnicas de coleta de dados que podem ser usadas para esse processo incluem, mas 

não estão limitadas a:  

 Brainstorming. Esta técnica é usada para identificar uma lista de ideias em um curto 

intervalo de tempo. É realizada em um ambiente de grupo e liderada por um 

facilitador. O brainstorming é composto por duas partes: geração e análise de ideias. O 

brainstorming pode ser usado para coletar dados, soluções ou ideias de partes 

interessadas, especialistas no assunto e membros da equipe no momento do 

desenvolvimento do termo de abertura do projeto.  

 Grupos de discussão reúnem as partes interessadas e especialistas no assunto para 

compartilhar informações sobre riscos percebidos do projeto, critérios de sucesso e 

outros tópicos num formato mais de conversa do que entrevista frente a frente.  

 Entrevistas são usadas para obter informações sobre requisitos de alto nível, premissas 

ou restrições, critérios de aprovação e outras informações de partes interessadas 

conversando diretamente com elas.  

 Habilidades Interpessoais e de Equipe 

As habilidades interpessoais e de equipe que podem ser usadas nesse processo incluem, 

mas não estão limitadas a:  



 

 Gerenciamento de conflitos pode ser usado para ajudar a alinhar as partes interessadas 

quanto aos objetivos, critérios de sucesso, requisitos de alto nível, descrição do 

projeto, resumo de marcos e outros elementos do termo de abertura.  

 Facilitação é a capacidade de orientar eficazmente um evento de grupo para uma 

decisão, solução ou conclusão bem-sucedida. Um facilitador garante que haja 

participação efetiva, que os participantes alcancem uma compreensão mútua, que 

todas as contribuições sejam consideradas, que conclusões ou resultados sejam 

plenamente aceitos de acordo com o processo de decisão estabelecido para o projeto e 

que os acordos e ações alcançados sejam tratados de forma adequada posteriormente.  

 Gerenciamento de Reuniões preparar a agenda, garantir que um representante de cada 

grupo de partes interessadas chave seja convidado e preparar e enviar as minutas e 

ações de acompanhamento.  

 Reuniões  

Para este processo, são realizadas reuniões com partes interessadas para identificar os 

objetivos do projeto, critérios de sucesso, entregas-chave, requisitos de alto nível, resumo de 

marcos e outras informações resumidas.  

3.1.12.1 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO: SAÍDAS  

São saídas do processo desenvolver o termo de abertura do projeto, o documento formal 

do termo de abertura do projeto e o registro das premissas estratégicas e operacionais e 

restrições normalmente identificadas no business case (PMI, 2017). 

 Termo de Abertura do Projeto  

O termo de abertura do projeto é o documento emitido pelo responsável pela iniciação 

do projeto ou patrocinador do projeto que autoriza formalmente a existência de um projeto e 

fornece ao gerente do projeto a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas 

atividades do projeto. Ele documenta informações de alto nível sobre o projeto e sobre o 

produto, serviço ou resultado que o projeto deve satisfazer, como:  

 Finalidade do projeto;  

 Objetivos mensuráveis do projeto e critérios de sucesso relacionados;  

 Requisitos de alto nível;  

 Descrição de alto nível do projeto, seus limites e entregas-chave;  

 Risco geral do projeto; Resumo do cronograma de marcos; Recursos financeiros pré-

aprovados;  

 Lista das partes interessadas chave;  



 

 Requisitos para aprovação do projeto (ou seja, o que constitui o sucesso do projeto, 

quem decide se o projeto é bem sucedido e quem autoriza o encerramento do projeto);  

 Critérios de término do projeto (ou seja, quais são as condições que devem ser 

cumpridas para encerrar ou cancelar o projeto ou fase); 

 Gerente do projeto designado, responsabilidade e nível de autoridade; e  

 Nome e autoridade do patrocinador ou outra(s) pessoa(s) que autoriza (m) o termo de 

abertura do projeto.  

Em alto nível, o termo de abertura do projeto garante um entendimento comum entre as 

partes interessadas das entregas e marcos mais importantes, e dos papéis e responsabilidades de 

todos os envolvidos no projeto.  

 Registro de Premissas  

Premissas estratégicas e operacionais de alto nível e restrições normalmente são 

identificadas no business case antes que o projeto seja iniciado, e são incorporadas ao termo de 

abertura do projeto. As premissas de atividades e tarefas de baixo nível são geradas ao longo 

do projeto, tais como definição de especificações técnicas, estimativas, cronograma, riscos etc. 

O registro de premissas é usado para registrar todas as premissas e restrições durante todo o 

ciclo de vida do projeto. 

3.1.14.2 IDENTIFICAR AS PARTES INTERESSADAS  

Identificar as Partes Interessadas é o processo de identificar regularmente as partes 

interessadas do projeto e analisar e documentar informações relevantes sobre seus interesses, 

envolvimento, interdependências, influência e impacto potencial no sucesso do projeto. O 

principal benefício deste processo é que permite que a equipe do projeto identifique o 

direcionamento apropriado para engajamento de cada parte interessada ou grupo de partes 

interessadas. As entradas e saídas deste processo estão ilustradas na Figura 17 (PMI, 2017).  

 

Figura 17. Identificar as Partes Interessadas: Entradas e Saídas 

FONTE: PMI (2017) 



 

As necessidades do projeto determinam quais componentes do plano de gerenciamento 

do projeto e quais documentos do projeto são necessários. 

3.2 APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA PROJECT MODEL CANVAS 

 A metodologia Project Model Canvas foi concebida pelo professor José Finocchio 

Júnior, com o intuito de contribuir para formulação de um novo modelo que se adaptasse 

melhor à realidade das empresas e ao modo de funcionamento da mente humana.   

Segundo o autor, o modelo padrão de plano de projetos não está adaptado ao trabalho 

na maioria das organizações. Num plano de projeto convencional as ideias são desenvolvidas 

de forma sequencial, seguindo um fluxo único e longo, e a relação entre as várias ideias não é 

imediatamente evidente embora o relacionamento entre seus componentes é múltiplo, 

paralelo, simultâneo e ramificado. Isso faz com que a maioria dos projetos seja posta em 

prática sem que sua lógica geral tenha sido suficientemente debatida e definida. 

Surge o Project Model Canvas, uma metodologia que auxilia no planejamento, 

evidenciando as conexões entre as partes, mais fácil de elaborar e efetivamente aplicável no 

cotidiano. 

Apesar da metodologia inspirada no Business Model Generation dos autores 

Osterwalder e Pigneur (2010), o autor ressalta que existem grandes diferenças entre a 

abordagem desses autores e a sua. Enquanto a dupla discute a concepção de um novo negócio, 

a sua intenção é propor uma nova maneira de planejar um projeto. Uma segunda diferença 

reside no objetivo, enquanto a dupla discute a concepção de um novo negócio, “descrevendo a 

lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização”, a Metodologia 

Project Model Canvas tem propõe uma nova maneira de planejar um projeto. O conteúdo do 

business model proposto pelos dois autores também difere, lá, constam elementos como 

“valores da empresa” e “canais de distribuição”, aqui aparecem componentes fundamentais 

como “restrições” e “entregas”. 

Segundo o autor, a forma de preenchimento do Canvas também é distinta, este propõe 

um processo com quatro etapas e uma ordem predeterminada. Os componentes estão agrupados 

em perguntas fundamentais, e ainda propõe um protocolo de integração que leve em conta a 

teoria do gerenciamento de projetos, o que não ocorre no método de Osterwalder e Pigneur.  

 A metodologia Project Model Canvas tem por fundamento alguns princípios da 

Neurociência, procurando aplicar certas lições ao planejamento de projetos. 



 

O QUE É UM MODELO MENTAL? 

Segundo Finocchio (2013), ninguém consegue ter na cabeça um projeto, apenas 

modelos de projeto. Um modelo mental do projeto é formado por conceitos - como recursos, 

stakeholders, entregas, riscos - e pelas relações entre esses conceitos, Figura 18 (. 

 

Figura 18. Modelo mental 

FONTE: (Finocchio, 2013) 

Finocchio (2013) explica que quando estabelecemos nosso modelo mental, acreditamos 

que será possível realizá-lo, no entanto, cada modelo mental de projeto representa apenas uma 

entre infinitas possibilidades. A boa notícia é que modelos mentais podem ser aprimorados com 

debate, com a prática e o tempo. A proposta do livro é tentar explicitar os modelos mentais dos 

projetos de uma maneira mais rápida, tornando visível algo que geralmente permanece 

invisível.  

De acordo com Finocchio (2013), uma das maiores vantagens da elaboração do 

Project Model Canvas é a praticidade, demandando apenas post-its (pequenos papéis 

adesivos) e uma folha tamanho A1, segmentada em 13 blocos. O Canvas deve ser do 

tamanho suficiente para que um pequeno grupo de pessoas possa colaborar ao seu redor. 

Devendo seguir duas regras básicas: ser feito preferencialmente em equipe, e, pelo menos 

uma das pessoas presentes, deve ter conhecimento sobre os conceitos básicos envolvidos 

no gerenciamento de projetos e sobre como eles se relacionam entre si. 

O Project Model Canvas possui quatro etapas fundamentais necessárias para a sua 

construção: Conceber, Integrar, Resolver e Comunicar/Compartilhar. 



 

1) Conceber: nessa etapa são respondidas seis questões fundamentais: Por quê? O 

que? Quem? Como? Quando? e Quanto?, resultando daí uma sequencia com ordem 

especifica, Figura 19; 

 

Figura 19. Perguntas Fundamentais para Estruturar o Project Model Canvas 

FONTE: Curso PM Canvas Prof. Finocchio 

2) Integrar: nesse segundo momento garante-se a consistência entre os blocos e 

estabelece-se a integração entre os componentes. A integração deverá ser feita por meio de dois 

ou três blocos, pois é a quantidade máxima que o cérebro consegue assimilar por vez 

(simplificar). 

3) Resolver: nessa etapa é necessário identificar os pontos em que o Canvas “travou” 

por causa de indefinições, falta de informação ou contradições; geralmente é realizada em 

ambiente fora da reunião. Levam-se os problemas apontados durante a elaboração do projeto 

para que os stakeholders possam, trazer de volta as soluções. É necessário identificar os pontos 

em que o Canvas “travou” por causa de indefinições, falta de informação ou contradições; 

4) Compartilhar: o Canvas servirá posteriormente como base para gerar outros 

documentos, sejam eles apresentações, cronogramas, orçamentos, entre outros. 



 

Para simplificar a exposição, o autor sugere a coloração dos posts-its como uma 

possibilidade da equipe de projeto explorar as utilidades que a metodologia proporciona, 

atribuindo cores diferentes a conteúdos diferentes, a graus de prioridade diferentes e assim 

por diante.  

Na Figura 20, os treze componentes – conceitos clássicos de gerenciamento de 

projetos – divididos em cores e cada uma das cores está ligada a uma questão fundamental. 

Os componentes são: Justificativa, Objetivo, Benefícios, Produtos, Requisitos, 

Stakeholders externos, Equipe, Premissas, Grupos de entrega, Restrições, Riscos, Linha 

do tempo e Custos. 

 

 

Figura 20.  Componentes do Project Model Canvas 

FONTE: Curso PM Canvas Prof. Finocchio 

POR QUE FAZER O PROJETO? 

Todo projeto defende uma mudança da situação atual para uma situação futura melhor. 

Primeiro passo é levantar os problemas e demandas existentes, que comporão a justificativa. 



 

Justificativas são colocadas no Canvas, para motivar a estruturação do projeto, devendo 

serem colocadas também  as oportunidades não exploradas, necessidades de negócio ou 

exigências legais não atendidas. 

Objetivo SMART são os objetivos de realização, que se cumpridos nos transportarão da 

situação atual para um futuro de geração de valor. 

SMART, sigla que deriva das iniciais de cinco palavras: 

a) Específico: utilizar qualificadores e adjetivos suficientes para elucidar o projeto; 

b) Mensurável: apontar números relativos aos esforços necessários ou aos principais 

resultados; 

c) Alcançável: indicar que o projeto pode ser realizado com as competências da 

organização; 

d) Realista: mostrar que haverá tempo e recursos (financeiros ou não) para a 

realização do projeto; 

e) Delimitado no tempo: Inserir data de termino do projeto. 

Benefícios do projeto são considerados os valores tangíveis e intangíveis que serão 

obtidos pela organização no futuro apos a implantação do projeto. Os benefícios ao serem 

escritos, sempre que possível, devem usar critérios quantificáveis, preferencialmente aqueles 

que serão usados posteriormente para mensurar o êxito do projeto. 

O QUE O PROJETO PRODUZ?  

Todo projeto gera produtos, serviços ou resultados que atendem as reais necessidades 

de seus clientes. Os componentes correspondentes são: o produto do projeto e os requisitos do 

mesmo. 

O produto do projeto é o que está será entregue ao cliente ao final do projeto. No Canvas, 

no bloco “produto” deverá ser descrito exatamente o que será entregue para o cliente. Existem 

projetos que não constroem um produto propriamente dito, eles podem entregar um serviço ou 

apenas um resultado.  

Requisitos é a maneira do cliente comunicar para a equipe aquilo que lhe parece 

necessário ou desejável no produto, que ele vai receber no fim do projeto. 

Como o Canvas é um modelo simplificado, o detalhamento do requisito deve ser 

mantido no nível macro, ou seja, menos minucioso possível, se for necessário o detalhamento 

maior pode ser feito mais adiante pela equipe técnica. A Tabela 5 mostra as características dos 

requisitos no Project Model Canvas. 

CARACTERÍSTICAS DOS REQUISITOS NO PROJECT MODEL CANVAS 



 

CARACTERÍSTICAS DETALHAMENTO 

Unitário Refere-se a uma única coisa 

Completo Abrangente. Não Negligencia informações relevantes 

Consistente Não contradiz os demais requisitos 

Atômico ou Não-Conjugado 
Não contém conjunções ou locuções conjuntivas, do tipo "se", 

"e", "ou", "portanto", "mas", "quando", "conforme", "à medida que" 

Rastreável 
Pode ser relacionado, total ou parcialmente, a necessidades dos 

stakeholders 

Atual Não se torna obsoleto durante o período de duração do projeto 

Factível 
Pode ser implementado dentro das condições e circunstâncias 

reais do projeto 

Não ambíguo Exprime fatos objetivos, não opiniões subjetivas 

Prioridade determinada 
Deve ter importância e prioridade relativas, determinadas em 

relação aos outros requisitos 

Verificável 
Pode ser verificado por meio de métodos básicos, como inspeção, 

testes e simulações 

Tabela 5. Características dos Requisitos no Project Model Canvas  

FONTE: (Finocchio, 2013) 

QUEM TRABALHA NO PROJETO? 

Segundo Finocchio (2013), todos que trabalham e produzem coisas para o projeto fazem 

parte da equipe de projeto. Tendo uma visão clara de quem faz parte da equipe e quem não faz, 

facilitará na identificação daqueles que são internos do projeto (“equipe”) e precisam ser 

controlados e daqueles que devem apenas ser monitorados, por serem externos no processo e 

são identificados como stakeholders externos. 

No bloco de stakeholders externos devem ser listados apenas os stakeholders que não 

trabalham no projeto e requerem uma atenção extra, entre eles está o cliente e o patrocinador 

do projeto. 

O cliente do projeto é aquele que receberá o produto, serviço ou resultado gerado pelo 

projeto e tem um papel na formulação dos requisitos. O patrocinador do projeto é aquele que 

providenciará os recursos para o projeto ou usará a sua autoridade para que a organização 

promotora libere esses recursos. 

Fatores externos devem ser mapeados e monitorados pois afetarão o planejamento do 

projeto de maneira significativa. 



 

A equipe do projeto ou membros da equipe sempre devem ser associados a seus papéis, 

mesmo que não tenham ainda um nome definido.  

COMO VAMOS ENTREGAR O PROJETO? 

Quando pensamos em como realizar o projeto, intuitivamente, nos vem em mente a ideia 

de inúmeras atividades que devem ser realizada para ocorrer a entrega de um projeto. Para que 

não ocorra um desgaste da equipe, é importante que o gerente de projeto trabalhe com as 

entregas e não atividades, porque à medida que o projeto avança, novas atividades surgem e 

paira uma sensação frustrante de que as atividades são intermináveis. 

Se o trabalho for pensado em forma de entregas concretas e tangíveis a serem produzidas 

pela equipe, daremos estabilidade e motivação para cada um organizar o seu trabalho da melhor 

forma. 

Segundo Finocchio, o planejamento do trabalho no projeto é feito em condições de 

incerteza. Planejar um projeto é em parte um exercício de ”futurologia”, sendo necessário 

assumir algumas suposições sobre um cenário futuro e relativamente incerto para poder 

prosseguir no esforço de planejamento e fazer promessas relativas ao custo e ao tempo.  

Para gerar o produto, serviço ou resultado final de um projeto, é necessário pensar 

primeiro em seus componentes, partes menores, que irão garantir que o projeto será concluído. 

Essas partes são chamadas Entregas do projeto e têm como característica, serem tangíveis, 

palpáveis, mensuráveis e verificáveis.  

No detalhamento das entregas no Canvas o gerente de projeto perceberá, como é útil 

trazer para o time, pessoas que possuam conhecimento técnico. 

As entregas de um projeto: 

a) O produto: inicialmente, enxerga-se o projeto concluído como um produto único. 

b) Decupando: O passo seguinte é compreender como o projeto poderá ser dividido 

em diferentes entregas. 

c) Entregas: Finalmente, essas entregas serão atribuídas aos diferentes membros da 

equipe de acordo com as suas especialidades. 

Na posição de gerente de projetos deve se manter o número de entregas reduzido e 

adequado para o projeto, mesmo que, para isso seja preciso: 

a) Simplificar; 



 

b) Agrupar entregas pequenas em entregas maiores; 

c) Organizar grupos de entregas. 

Ao contrário de outros campos do Canvas, onde os post-its são colados livremente, no 

caso das entregas deve-se manter o formato colunar. Isso vai facilitar a organizar a linha do 

tempo. 

Restrições são limitações de qualquer origem, impostas ao trabalho realizado pela 

equipe, que diminuem sua liberdade de opções. São originadas em entidades externas, membros 

da equipe ou componentes internos ao próprio projeto. É importante delimitar as restrições em 

um projeto, pois um projeto sem nenhuma restrição, faria supor que os recursos seriam infinitos 

e tecnologia perfeita, por outro lado, um número excessivo de restrições pode inviabilizar o 

projeto. 

As restrições inviabilizam o projeto. Para preencher o post-it, é importante que as 

restrições sejam bem formuladas e com descrições completas. 

Dicas: 

a) A restrição deve ser especifica; 

b) É quantificada, sempre que possível; 

c) Indica quem é limitado pela restrição; 

d) Indica quem impõe a restrição. 

QUANDO O PROJETO SERÁ CONCLUÍDO E QUANTO CUSTARÁ? 

O motivo pelo qual , as perguntas “Quando” e Quanto” ficaram par ao final na 

construção do Canvas e a justificativa para o fato delas aparecerem associadas como se fossem 

“duas em uma” se dão pelo fato de que estas só podem ser respondidas com propriedade apos 

se ter chegado a outras definições, mesmo sendo as primeiras perguntas que o patrocinador faz. 

Tempo, custos e riscos estão intimamente associados em termos de gestão. 

O cronograma e custo compartilham uma estrutura comum baseada em entregas e 

incertezas. O cronograma e o orçamento utilizados no Project Model Canvas apresentam uma 

abordagem bastante simplificada.  

A equipe, na elaboração do canvas, pode usar a oportunidade do trabalho colaborativo 

e em equipe para firmar importantes compromissos a respeito dos prazos e dos custos do 

projeto. 



 

Os riscos fazem parte do bloco “quando” e “quanto” no Canvas porque sem dimensionar 

riscos, é impossível dizer de maneira segura quando um projeto vai terminar e quanto irá custar.  

No momento em que o planejamento é feito, tanto o cronograma, quanto o orçamento 

são previsões sobre futuro incerto. O grau de incerteza das respostas a “quando” e “quanto” é 

proporcional ao nível de risco do projeto. 

Dessa forma podemos definir riscos como sendo as ações e situações futuras que os 

projetos estão sujeitos num determinado grau de incerteza quando o projeto é concebido, com 

conhecimento limitado.  

De acordo com Finocchio (2013), nem todas as incertezas são riscos. Devem ser 

considerados riscos do projeto aquelas incertezas que efetivamente importam, que podem afetar 

os objetivos do projeto. A melhor ação contra tais riscos é o ato sistemático de gerenciá-los. 

Ao se implantar um processo de gerenciamento de projetos é preciso reconhecer o 

aspecto dual dos riscos, eles tanto podem ser ameaças, como podem ser oportunidades. Podendo 

um mesmo evento significar ameaça para uns e oportunidade para outros.  

O processo de Gerenciamento de Riscos se resume nas quatro etapas seguintes: 

a) Identificar os riscos; 

b) Avaliar os riscos e destacar os mais relevantes; 

c) Desenvolver respostas para os riscos relevantes; 

d) Implantar essas respostas. 

Sendo o Project Model Canvas usado para conceber a lógica do projeto, não seria 

completo se não contemplasse os riscos. No entanto, na elaboração do Canvas nem todas as 

informações estão disponíveis, para garantir a identificação e gerenciamento dos riscos, o 

processo deve continuar sendo executado de maneira continua e progressiva após a conclusão 

do Canvas e durante todo o projeto. Além disso, a equipe do projeto deve ficar atenta ao 

seguinte equação: 

RISCO GLOBAL DO PROJETO ≠ RISCOS ESPECÍFICOS DO PROJETO 

RISCO GLOBAL DO PROJETO: refere-se à capacidade de o projeto, como um todo, 

obter sucesso e atingir os objetivos para os quais foi criado. 

A GESTÃO DO RISCO GLOBAL DO PROJETO: procede a uma avaliação  geral, 

efetuada no início do planejamento, sem mergulhar nos detalhes. 



 

A análise do risco global permite mostrar aos stakeholders, a probabilidade na forma de 

valor, de tudo o que foi investido. Dessa forma, o cancelamento do projeto pode ser uma opção 

se os níveis de riscos não estiverem adequados à politica da organização. 

Por outro lado, os riscos específicos do projeto são frutos de uma avaliação feita num 

determinado momento, olhando par ao futuro do projeto e identificando possíveis ocorrências 

especificas que podem afetar o trabalho dentro do projeto. 

No Canvas, ambos os tipos de risco, risco global e riscos específicos, são registrados 

em post-its. Os riscos específicos devem ser identificados e respondidos desde o início do  

projeto até a sua finalização, sendo um processo contínuo, sendo esperado que apenas uma parte 

deles estejam visíveis no momento da concepção do projeto. Já a avaliação do risco global, 

deve ser feita com atenção e serve para o processo de integração destinado a ajustar e 

reequilibrar todos os componentes do Canvas. 

No tratamento dos riscos específicos no projeto no Canvas, devem ser examinados os 

componentes que já foram colocados no Canvas, e destacar apenas os que forem relevantes 

para post-it individuais. Recomenda-se que seja escrito no seguinte formato: Causa, risco, 

efeito. 

a) CAUSA: fato sobre o projeto ou sobre o ambiente do projeto. 

b) RISCO: uma falha ou oportunidade que, se ocorrer, afetará o objetivo do projeto. 

c) EFEITO: a reação ou impacto gerado nos objetivos do projeto. 

A representação do risco global do projeto no Canvas deverá ser feita com o apoio de 

uma tabela, impressa em branco para facilitar. Os participantes da sessão de concepção do 

Project Model Canvas devem entrar em acordo sobre a classificação do risco em cada categoria 

da tabela, exemplificado na Tabela 6. 

NÍVEL DE RISCO GLOBAL POR CATEGORIA 

CATEGORIAS DE RISCOS BAIXO MODERADO ALTO 

MUITO 

ALTO 

1. Ritmo de projeto         

2. Disponibilidade dos recursos (humanos e financeiros)         

2. Estabilidade da tecnologia         

4. Complexidade do trabalho         

5. Envolve processos organizacionais críticos         

6. Saúde, segurança e meio ambiente         

7. Adesão dos stakeholders         

8. Definição e entendimento do trabalho         



 

9. Competências/experiência da equipe         

10. Subcontratados         

AVALIAÇÃO DE RISCO GLOBAL DO PROJETO         

Tabela 6. Nível de Risco Global por Categoria 

FONTE: (Finocchio, 2013) 

Segundo Finocchio (2013), não é fácil estimar  a duração de um projeto. Cronogramas 

são quase como obras de ficção. O que se constrói no Canvas, no bloco “Linha do Tempo”, não 

se parece com um cronograma convencional, é mostrado uma lista de compromissos. A Linha 

do tempo define o prazo do projeto, que pode ser estabelecido por meio de uma medição 

baseada no julgamento das pessoas que estão elaborando o Canvas, e de acordo com as 

informações já adquiridas. 

A equipe deverá mudar a maneira de agir, deixará de seguir uma orientação por tarefas 

e começará a seguir uma orientação por compromissos de resultados. 

Como organizar a linha do tempo: 

a) Reordenar as entregas, colocando-as numa escala ordinal de tempo, na sequência 

em que serão concluídas; 

b) Dividir o tempo do início do projeto e data-limite em quatro partes iguais; 

c) Para facilitar a distribuição dos post-its que marcarão o início e o término das 

entregas, traçar linhas verticais e horizontais; 

d) Marcar o prazo final de cada entrega, escolhendo um dos quatro períodos em que 

foi dividida a linha de tempo; 

e) Procurar não acumular muitas entregas no último quarto: nele serão integrados e 

testados grande parte das entregas e os atrasos de outras entregas vão se acumular. 

Os Custos no Project Model Canvas ao invés de calcular  com precisão e detalhes o 

valor do orçamento do projeto é apresentado através de estimativas de maneira resumida e 

identificando os custos por entrega ou grupo de entregas. 

Quando da elaboração do Canvas, a equipe deve pensar de uma maneira integrada sobre 

o orçamento, não sendo nesse momento, necessário informar um valor exato e definitivo. 

Apresentação dos custos deve ser de uma maneira simples onde os menos experientes sejam 

capazes de entender. 

Visando a simplificação, o custo deve ser calculado da seguinte forma: 



 

a) Deve ser estruturado por entregas; 

b) O custo de cada entrega pode ser desdobrado em elementos de custos, como por 

exemplo mão de obra e insumos; 

c) Os riscos precisam ser analisados e, se forem elevados, aumenta-se 

proporcionalmente a reserva de contingência. 

Uma outra forma para realizar a decomposição dos elementos de custo pode ser utilizado 

a divisão de três categorias:  

 Trabalho;  

 Materiais; e  

 Contratações. 

COMO COSTURAR UM PLANO DE PROJETO? 

O processo de integração tem a função de tornar as informações do Canvas mais 

consistentes, tornando o modelo mental mais forte. Ele será feito por meio de amarrações de 

dois ou três blocos por vez, dando uma segunda chance de a equipe articular e agrupar melhor 

suas ideias. 

PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO 

A metodologia Project Model Canvas fornece um Protocolo de Integração, um conjunto 

de verificações predeterminadas e que são feitas numa sequencia coesiva, feita através de  

passos. Cada passo corresponde a uma pergunta principal que pode gerar ajustes no plano de 

projeto. 

a) Passo 1 - Os pontos mencionados nas justificativas são sanados? 

b) Passo 2 - O “Objetivo” se revela suficiente e necessário? 

c) Passo 3 - Todos os “Requisitos” “têm dono”, e definem o produto? 

d) Passo 4 - Estão subordinados ao projeto aqueles que precisam estar? 

e) Passo 5 - Obtivemos convergência formulando premissas válidas? 

f) Passo 6 - As limitações aplicáveis ao trabalho estão identificadas na forma de  

g) Passo 7 - Os riscos cobrem o que já sabemos do projeto e vislumbram, ao mesmo 

tempo, os que ainda não sabemos? 

h) Passo 8 - O cronograma e o orçamento estão orientados por entregas? Por quê é 

necessário fazer 

Segundo Finocchio (2013), no Project Model Canvas estão contidas muitas propostas e 



 

modelos de pensar o gerenciamento de projeto dos últimos 50 anos. É por isso que uma atenção 

especial deve ser dedicada a entender a lógica geral do canvas, a desenvolver as integrações 

necessárias e a prever procedimentos de resolução de problemas. 

NÓS QUE TRAVAM O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS (RESOLVER) 

Na concepção de um projeto, as informações são insuficientes, o que faz com que muitas 

pessoas paralisem diante dessa situação, podendo prejudicar, ou mesmo paralisar o 

planejamento ou até o desenvolvimento do mesmo.  

Segundo Finocchio, é ilusão achar que eremos todas as informações disponíveis para 

planejar um projeto. No Canvas o ponto que ocorre esse travamento por fata de definição é 

chamado de nó. O nó é um ponto que estrangula o planejamento dali para frente e precisa ser 

restaurado para restaurar o fluxo de informação.  

Essa etapa é chamada de “resolver o projeto”, e deve seguir a ordem das questões 

fundamentais, onde será verificado então, se cada uma das questões foi respondida e se estão 

atendendo as necessidades do projeto. Esse processo, cujas etapas estão abaixo descritas, pode 

e deve ser repetido várias vezes a fim de possibilitar um Canvas livre de nós. 

a) Identificar o nó: caracterizar bem qual é o problema que impede a concepção do 

plano. 

b) Lição de casa: Levar problema para organização e dar espaço para propostas. 

c) Alterar Canvas: Com a solução em mãos, avançar na concepção do plano. 

Existe uma infinidade de nós que podem surgir, alguns são clássicos e são apresentados 

a seguir: 

a) O projeto não gera valor; 

b) O cliente não sabe o que quer; 

c) Os recursos não estão garantidos/alocados para o projeto; 

d) O gerente de projeto não possui autoridade e nem influencia para tocar o projeto; 

e) A equipe não consegue identificar as entregas a serem feitas; 

f) A equipe formulou riscos “para inglês ver”; 

g) A equipe está insegura quanto à duração do projeto; 

h) Os parceiros de negócio não se integram à equipe; 

i) A equipe fez um ótimo plano, mas se esqueceu das outras pessoas e do planeta; 



 

j) Existe resistência em relação ao projeto. 

O intuito dessa metodologia é que a consistência e a integração atingidas no Canvas, se 

necessário possam ser transportadas para outros documentos, como por exemplo: Planos de 

projetos formais, cronogramas, apresentações, orçamentos entre outros, tudo depende do grau 

de formalidade exigido pela organização. 

O Project Model Canvas é uma ferramenta que tem o intuito de estruturar um projeto 

na sua forma mais elementar não deve ser encarado como uma lista de regras ou um template. 

4 ESBOÇO DO PROJETO DESENVOLVIDO PELA CBIC UTILIZANDO-SE DA 

METODOLOGIA PROJECT MODEL CANVAS 

4.1 SOBRE O PROJETO 

O setor público hoje perdeu capacidade de investimento devido aos altos custos com 

pessoal e custeio. A Emenda Constitucional 95, conhecida como “PEC do Gasto Público”, 

promulgada 15/12/2016, limita os gastos públicos por 20 anos e impede aumento do 

investimento federal que além dos seus próprios projetos era o grande fomentador de projetos 

Estaduais e Municipais através de Programas como o PAC. De acordo com essa PEC, o 

orçamento de um ano será igual ao ano anterior acrescido da inflação do ano anterior, ou seja 

congelou em valores reais, isto valerá no mínimo para os próximos 10 anos. Mesmo que a 

arrecadação irá aumente, isto não terá influência no investimento pois constitucionalmente está 

impedido de aumentar orçamento, esta sobra irá para abatimento e pagamento dos juros da 

dívida pública. 

Por outro lado, a população cresce, a economia deverá crescer e isto demanda 

investimento público em creches, escolas, hospitais, estradas, metrôs etc. De onde conseguir 

recursos para estes investimentos que são necessários para o país tornar-se mais justo e 

competitivo? 

Obrigatoriamente passara por um incremento nas parcerias do setor público com setor 

privado.  

O Mercado não está preparado para isso, o setor público não está estruturado, o setor 

privado não tem know-how para este tipo de atividade que envolve ações de longo prazo, 

financiamentos complexos, projetos com equações ambientais e sociais difíceis de serem 

atendidas. 



 

Esse avanço exige uma verdadeira mudança cultural dos agentes públicos e privados 

quando envolve empreendimentos ligados à infraestrutura social e logística, até pouco tempo 

atrás estruturados sob a égide da Lei Geral de Licitações e Contratos Públicos. 

Ciente da necessidade de mudança de cultura, de se adaptar a esse novo papel – 

sobretudo das empresas de pequeno e médio porte – a CBIC antecipou-se e em 2014 iniciou 

um projeto para “Aculturamento do Mercado para o Novo Momento”. De lá para cá, a CBIC 

promoveu uma série de eventos regionais e de publicações para disseminação e capacitação em 

Concessões e Parcerias Público Privadas (PPPs), durante os quais foram identificadas outras 

necessidades em áreas primordiais para se tornarem atores desse novo processo.   

Diante uma fase de mostrar ao setor a importância de preparar-se para enfrentar este 

desafio. 

4.2 EQUIPE E LOCAL 

O preenchimento do canvas foi realizado na sede da CBIC em Brasília e demorou em torno de 

4 horas, onde participaram do processo, o presidente da entidade, a gerente de negócios e 

projetos, a gestora do projeto e um dos vice-presidentes da entidade. Após finalizada a primeira 

versão do Canvas, o mesmo foi apresentado em reuniões isoladas com outros membros da 

“equipe” do projeto onde foi discutido e aprimorado. c 



 

 

Figura 21. Canvas do Projeto Programa Nacional de Apoio à contratação de Concessões Municipais 

FONTE: Autor 

 

 

4.3 PREENCHIMENTO DO CANVAS 

Gerente do Projeto: Denise Soares 

Pitch:  Projeto Programa Nacional de Apoio à contratação de Concessões Municipais 

4.3.1 JUSTIFICATIVAS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO  

1. Necessidade de prestar serviços públicos 

2. Falta de capacidade de investimento 

3. Qualidade e eficiência do serviço público 

4. Baixa Qualidade de desenvolvimento de projetos hoje 

5. Ineficiência de estrutura técnica nos municípios 



 

4.3.2 OBJETIVO SMART 

Estruturar Programa Nacional que envolva (Privado, Governo, Agente Financiador) 

4.3.3 BENEFÍCIOS 

1. Melhoria da eficiência gestão pública 

2. Volta capacidade investimento 

3. Dinamização/crescimento da economia 

4. Dinamização do Mercado de Capitais (Desenvolver um Mercado de Capitais em 

Infraestrutura) 

5. Crescimento capilarizado 

6. Geração de emprego e renda 

7. Atendimento às necessidades do cidadão 

8. Utilização da capacidade técnica ociosa da Caixa 

4.3.4 PRODUTO 

Programa Nacional de Apoio à contratação de Concessões Municipais 

4.3.5 REQUISITOS 

1. Percepção de valor pelo cidadão 

2. Transparência 

3. Ética 

4. Ter indicadores de desempenho monitorados por agente externo confiável e com 

penalidade pelo não cumprimento (Agências Reguladoras e Verificador Independente) 

 

4.3.6 STAKEHOLDERS EXTERNOS & Fatores Externos 

a) Ministério das Cidades 

b) Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR) 

c) Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF) 

d) Banco do Brasil 

e) Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) 

f) Programa de Parcerias de Investimento (PPI)  



 

g) Bancos Regionais 

h) Agentes Multilaterais (BNDES, Banco Mundial, IFC, entre outros) 

i) Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco) 

4.3.7 EQUIPE 

a) Câmara Brasileira da Industria da Construção (CBIC) 

b) Frente Nacional de Prefeitos (FNP) 

c) Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão (MPDG) 

d) CAIXA 

e) Consultores Especialistas 

4.3.8 PREMISSAS 

1. Interesse das Prefeituras 

2. Existirão recursos acessíveis do FGTS para financiamento 

3. O Congresso Nacional aprovará as propostas de mudanças legislativas 

4. Serão exigidas padronização de documentos 

5. Cumprimento dos contratos 

4.3.9 GRUPO DE ENTREGAS 

1. Pacote de Serviços técnicos para modelagem de projeto (Caixa) 

2. Modelo Ágil de Contratação de projetos (MPDG) 

3. Linhas de financiamento para programa (MPDG) 

4. Lei revisada para simplificar concessões e PPPs de menor porte (MPDG + Congresso) 

e exclusão do teto de comprometimento serviços com receita própria 

5. Minutas padrão de documentos (Lei municipal, Contrato, Edital) 

6. Delegação da prefeitura para agencia reguladora (para regulação CBIC + MPDG) 

7. Formatação de um Modelo de Consórcio Municipal através empresa pública 

8. Capacitação dos gestores públicos no modelo (FNP + Caixa) 

9. Fluxograma contratação (FNP + CBIC) 

10. Plano de Comunicação 

4.3.10 RESTRIÇÕES 

1. Prefeitura não possuir equipe técnica mínima 



 

2. Falta de recursos para financiar projeto 

3. Falta de recursos para capacitação das prefeituras 

4.3.11 RISCOS 

Os riscos específicos no projeto foram listados de acordo com a metodologia 

recomendada do autor (Finocchio, 2013), alguns examinados apenas os considerados mais 

relevantes. Pela maturidade de alguns participantes alguns riscos foram listados de forma 

imediata. 

1. Causa: Falta de interesse das prefeituras  

Risco: O programa não atingir o alcance previsto 

Efeito: Fracassar o projeto 

2. Causa: Falta de recursos acessíveis do FGTS 

Risco: Inviabilizar projetos 

Efeito: Tornar o custo muito alto do projeto 

3. Causa: O Congresso não aprovar as propostas legislativas 

Risco: Perda de agilidade na contratação e até inviabilidade do projeto 

Efeito:  

4. Causa: Não ter padronização de documentos 

Risco: Perda de celeridade do processo 

Efeito: Discricionariedade e criatividade por parte de alguns gestores  

5. Causa: Os contratos não serem cumpridos 

Risco: Aumento do risco e consequente aumento do custo para o setor público ou 

usuário 

Efeito: Judicialização e perda de credibilidade do programa 

4.3.12 LINHA DO TEMPO 

Segundo Finocchio (2013), não é fácil estimar  a duração de um projeto. A linha do 

tempo foi o bloco mais desafiador pois a metodologia recomenda mudar a maneira de agir, 

deixar de seguir uma orientação por tarefas e começar a seguir uma orientação por 

compromissos de resultados. Notou-se o grande gargalo de dar prazo e exigir resultado de um 

grupo independente que não temos a mínima governança, até mesmo o próprio ente público 

teria enormes dificuldades em atingir esse objetivo devido às incontáveis variáveis nessa 

equação. Projetos sujeitos ao calendário político possuem uma data limite natural para que se 



 

realizem, pois ao mudarem os atores muitas vezes é necessário começar novamente uma 

interlocução. Por essa linha de raciocínio o projeto deveria finalizar antes da mudança desses 

atores no final do ano. 

Estrutura de Garantias (ABGF) nov/18 

Pacote de Serviços técnicos para modelagem de projeto 

(Caixa) nov/18 

Modelo Ágil de Contratação de projetos (MPDG) nov/18 

Linhas de financiamento para programa (MPDG) nov/18 

Lei revisada para simplificar concessões e PPPs de 

menor porte (MPDG + Congresso) e exclusão do teto 

de comprometimento serviços com receita própria nov/19 

Minutas padrão de documentos (Lei municipal, 

Contrato, Edital) nov/18 

Delegação da prefeitura para agencia reguladora (para 

regulação CBIC + MPDG) nov/18 

Formatação de um Modelo de Consórcio Municipal 

através empresa pública nov/18 

Capacitação dos gestores públicos no modelo (FNP + 

Caixa) nov/18 

Fluxograma contratação (FNP + CBIC) nov/18 

Tabela 7.  Linha do Tempo do Canvas de Concessões Municipais 

FONTE: Autor 

4.3.13 CUSTOS DO PROJETO 

Seguindo a orientação do autor (Finocchio, 2013), os custos foram calculados através 

de estimativas de maneira resumida e identificando os custos por entrega ou grupo de entregas. 

Sendo apresentados de maneira simples onde os menos experientes fossem capazes de entender. 

Despesas com realização de workshops de capacitação ... R$ 20 mil (unitário) 

Despesas com realização estudos... R$ 50 mil (unitário) 



 

Despesas com logística equipe ... R$ 15 mil (mês) 

 

4.3.14 INTEGRAÇÃO 

A etapa de integração do Canvas seguiu a metodologia Project Model Canvas seguindo 

as 08 perguntas do autor são feitas numa sequencia coesiva, feita através de  passos. O Protocolo 

de Integração gerou muito ajustes durante nos blocos preenchidos previamente.  

Passo 1 - Os pontos mencionados nas justificativas são sanados? 

Passo 2 - O “Objetivo” se revela suficiente e necessário? 

Passo 3 - Todos os “Requisitos” “têm dono”, e definem o produto? 

Passo 4 - Estão subordinados ao projeto aqueles que precisam estar? 

Passo 5 - Obtivemos convergência formulando premissas válidas? 

Passo 6 - As limitações aplicáveis ao trabalho estão identificadas na forma de  

Passo 7 - Os riscos cobrem o que já sabemos do projeto e vislumbram, ao mesmo tempo, os 

que ainda não sabemos? 

Passo 8 - O cronograma e o orçamento estão orientados por entregas?  

As perguntas fizeram identificar os nós, pontos onde as informações disponíveis para 

planejar o projeto eram insuficientes, e a partir daí o Canvas foi alterado inúmeras vezes, sendo 

o principal deles a ingerência sobre os diversos atores do processo. 

 

5 CONCLUSÃO 

A aplicação da Metodologia Project Model Canvas para modelagem de um exemplo 

prático de projeto foi de grande utilidade. Por ser uma ferramenta visual, integrativa e de fácil 

entendimento, possibilitou que pessoas que não tinham familiaridade com a ferramenta 

rapidamente visualizassem o projeto como um todo, se inteirassem e acompanhassem o 

processo. 

Pela ótica do projeto, a ferramenta propiciou aos integrantes a  noção da magnitude e 

impossibilidade de realizar um projeto desse porte. Na apresentação dos conceitos, a 

metodologia explica que quem participa da equipe devem ser controlados. Ficou visual na 

ferramenta  que seria impossível fazer um projeto com membros da equipe que são 

incontroláveis, por serem órgãos de governo e pela inconstância que o cenário politico propicia. 



 

Analisando a ferramenta, a mesma atingiu o objetivo a que se propôs. Por permitir ter 

uma visão sistêmica do projeto, dispondo numa única página os principais elementos a serem 

levados em conta na elaboração do Termo de Abertura do Projeto, a ferramenta se mostrou uma 

forte aliado no levantamento de requisitos, mas carece de mais documentos para gestão de um 

projeto, mesmo de pequeno porte. 

Essa ferramenta pode ser aliada a outras ferramentas ágeis e a partir dai gerar um plano 

de projeto consistente. 

A breve exposição do referencial teórico com as boas praticas do Guia PMBOK sugere 

inúmeros exemplos e passos a serem seguidos para elaboração do Termo de Abertura de 

Projeto. 

 

6 DESDOBRAMENTOS FUTUROS 

Próximo passo será criar dividir esse projeto em subprojetos e elaborar novos canvas. Trabalhar 

com vários projetos simultaneamente.  
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