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Resumo 

Este trabalho descreve um plano de projeto para implantação de estufas para o 

cultivo de tomates, tendo como base o Guia PMBOK 5º Edição (PMI, 2013) para o seu 

desenvolvimento. O plano foi divido em etapas a fim de garantir uma melhor estruturação 

e entendimento do tema. Utilizando-se de uma abordagem prática e direta, o plano de 

projeto foi adequado de forma a utilizar as áreas de conhecimentos e os processos 

considerados necessários para a execução do projeto, além das referências dos livros 

elaborados e fornecidos pela instituição FGV – Fundação Getúlio Vargas.  

  

 Palavras Chave: Plano de Projeto, Guia PMBOK, Estufas, Tomates.  
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Abstract 

 This work describes a project plan for greenhouses deployment for growing 

tomatoes using the PMBOK Guide 5th Edition (PMI, 2013) as the basis for its 

development. The plan was separate into steps to ensure better structuring and 

understanding of the subject. Using a practical and direct approach, the plan was 

appropriate in order to use the knowledge areas and processes deemed necessary for the 

execution of the project, besides the references of books produced and supplied by FGV 

institution - Getulio Vargas Foundation. 

 

 Key Words: Project Plan, Guide PMBOK, Greenhouse, Tomatoes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cultura do tomate é uma das principais olerícolas do Brasil. Presente nos pratos 

brasileiros de diversas formas, como saladas, sanduíches, molhos, entre outras, tem valor 

nutritivo que o destaca como alimento funcional. É fonte de vitaminas e licopeno, um 

carotenoide que possui ação antioxidante, anticarcinogênica e auxilia no combate a 

doenças cardiovasculares. (Junior, 2012). 

De acordo com informações retiradas do site da Yara Brasil, apesar de a maior 

parte do cultivo de tomate ser realizado a campo, a produção em estufas plásticas ou de 

vidro têm sido cada vez mais importantes no suprimento de frutos frescos e de boa 

qualidade para mercados locais. 

A plantação de tomate em estufa é hoje uma das melhores e mais lucrativas formas 

de trabalhar na tomaticultura, visto que esse é um modo de plantação que gera menos 

perdas na produção, frutos com uma qualidade muito boa e, consequentemente, gera um 

lucro muito bom para o investidor. Então são vantagens simples, mas que no final das 

contas traz uma série de benefícios para quem está investindo no negócio. (Neto, 2015). 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um plano de projeto, baseado no 

Guia de boas práticas – PMBOK 5º Edição, para implantação de estufas de tomates, 

visando garantir a segurança e qualidade do plantio, diminuindo assim os riscos de perda 

de produção. 

1.1. PROBLEMA 

O problema que se busca atender com este projeto pode ser resumido na seguinte 

pergunta: “ Qual é a melhor forma de otimizar o custo e prazo para a implantação de 

estufas de tomates? ” 

1.2. OBJETIVO GERAL 

Propõe-se elaborar um plano de projeto para a implantação de estufas de tomates 

em um sítio localizado próxima à cidade de Londrina.  

1.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Para alcançar o objetivo geral é necessário: 
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- Definir a declaração do escopo; 

- Definir o cronograma 

- Levantar os custos do projeto; 

- Elaborar o plano de qualidade; 

- Elaborar o plano de comunicações; 

- Gerenciar as partes interessadas; 

- Levantar os riscos; 

- Elaborar a matriz de responsabilidades dos stakeholders; 

- Identificar, caracterizar e definir uma ação para as partes interessadas. 

1.4. JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

Tendo em vista a oportunidade de desenvolver um TCC para conclusão do curso 

de MBA em Gerenciamento de Projetos, com a importância de desenvolvimento de um 

plano de projeto junto com um novo investimento familiar no cultivo agrícola de tomate 

em estufas, julgou-se relevante desenvolver este trabalho. 

1.5. ESTRUTURA 

No primeiro capítulo do presente trabalho foram expostos os objetivos e 

justificativas para a execução do projeto. Já na segunda parte serão apresentados os 

principais conceitos teóricos necessários para a compreensão do trabalho. 

No terceiro será apresentado a metodologia utilizada no trabalho, explicando 

detalhadamente todas as abordagens utilizadas. No quarto capítulo será desenvolvido 

todo o plano de projeto, abordando as áreas de conhecimento necessárias para este 

projeto. 

 O penúltimo capítulo mostra a conclusão e, finalmente, o último capítulo sugere 

possíveis desdobramentos.   
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O projeto é um esforço temporário, empreendido para criar um produto, serviço 

ou resultado exclusivo, de acordo com o Guia de boas práticas PMBOK 5º (PMI, 2013). 

O plano de gerenciamento do projeto é uma atividade iterativa elaborada de forma 

progressiva ao longo do ciclo de vida do projeto. A elaboração progressiva envolve a 

melhoria contínua e o detalhamento de um plano conforme informações mais detalhadas 

e específicas. (PMI, 2013).  

Ainda conforme o Guia de boas práticas o gerenciamento de projetos é realizado 

através da aplicação e integração apropriadas dos 47 processos de gerenciamento de 

projeto (Anexo I) agrupados aos 5 grupos de processos:  

1. Iniciação; 

2. Planejamento; 

3. Execução; 

4. Monitoramento; 

5. Encerramento; 

Além disso, conta também com 10 áreas de conhecimento: 

1. Gerenciamento de integração; 

2. Gerenciamento de escopo; 

3. Gerenciamento de tempo; 

4. Gerenciamento de custos; 

5. Gerenciamento de qualidade; 

6. Gerenciamento de recursos humanos; 

7. Gerenciamento de comunicação; 

8. Gerenciamento de riscos; 

9. Gerenciamento de aquisições; 

10. Gerenciamento das partes interessadas. 

De acordo com o PMI (Project Management Institute), o Gerenciamento de 

Projeto é a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para a execução de 

projetos de forma efetiva e eficaz. Trata-se de uma competência estratégica para 

organizações, permitindo com que elas unam os resultados dos projetos com os objetivos 
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do negócio e, assim, melhor competir em seus mercados. É claro que todos os 

gerenciamentos dizem respeito a isso. Mas o gerenciamento de projetos traz um foco 

único delineado pelos objetivos, recursos e a programação de cada projeto. O valor desse 

foco é comprovado pelo rápido crescimento em todo mundo do gerenciamento de 

projetos. 

2.1. GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

De acordo com Sotille et al. (2014) o gerenciamento de escopo é o processo que 

garante que o projeto inclui todo o trabalho requerido, e somente o trabalho requerido, 

para completá-lo com sucesso.  É a base para o planejamento do projeto e para a criação 

da sua linha base (plano aprovado para um projeto). 

 Ainda conforme o autor a declaração do escopo corresponde a um anteprojeto do 

trabalho que deverá refletir em um conjunto de definições de consenso entre as partes 

interessadas a respeito do escopo do projeto.  

Conforme informado por Castro (2015) a declaração do escopo deve conter: 

1. Descrição do produto; 

2. Critério de aceitação; 

3. Escopo não incluído; 

4. Restrições do projeto; 

5. Premissas do projeto; 

6. Estratégias de condução do projeto; 

O PMBOK (2013) informa que a EAP (Estrutura Analítica do Projeto) é uma 

decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do 

projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar as entregas requeridas. A EAP 

organiza e define o escopo total e representa o trabalho especificado na atual 

especificação do escopo do projeto aprovada. Um exemplo de EAP pode ser 

representando pela Figura 1.  

O dicionário da EAP é um documento que fornece informações detalhadas sobre 

entregas, atividades e agendamento de cada componente da estrutura analítica do projeto. 

(PMBOK, 2013). 
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Figura 1 – Exemplo de EAP. Fonte: PMBOK (2013, Pág. 129) 

2.2. GERENCIAMENTO DE TEMPO 

O gerenciamento de tempo vai desde a definição de atividades, sequenciamento, 

definição de recurso por atividade, estimativa de duração e montagem do controle do 

cronograma. (Barcaui, 2014). 

Ainda conforme o autor, o desenvolvimento do cronograma deve ser feito 

iterativamente, de modo a ser elaborado de forma progressiva e repetida até o momento 

em que seus resultados sejam confiáveis e possam atender aos objetivos do projeto. O 

resultado principal desse processo é determinar as datas de início e término planejadas 

para as atividades do projeto. 

2.3. GERENCIAMENTO DE CUSTO 

O gerenciamento de 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. 

(PMBOK, 2013). 

 Barbosa (2014) afirma que o custo de um projeto se baseia no planejamento de 

todas as atividades futuras, sequenciadas logicamente, de acordo com o ciclo de vida 

definido e que consomem recursos de diversos tipos, ao longo do tempo.  

 Ainda conforme o autor, além de identificar o ciclo de vida de alguns custos, é 

necessário considerarmos seus diversos tipos, que, agregados, irão compor o orçamento 
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total do projeto. Os custos podem ser definidos como: diretos, indiretos, fixos, variáveis, 

retrospectivos, oportunidade. 

2.4. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

O gerenciamento da qualidade inclui os processos e as atividades da organização 

executora que determinam as políticas de qualidade, os objetivos e as responsabilidades, 

de modo que o projeto satisfaça às necessidades para as quais foi empreendido. Os 

processos do gerenciamento da qualidade incluem: planejar, realizar e controlar. 

(PMBOK, 2013) 

 Nascimento (2015) afirma que o planejamento da qualidade é identificar, validar 

e alinhar o conceito de qualidade do cliente, e, somente então, é possível desenvolver 

junto com a equipe do projeto o que é necessário fazer do ponto de vista de processos, 

recursos humanos e ferramentais para entregar a qualidade solicitado pelo cliente. Para 

garantir a qualidade se faz necessário realizar acompanhamentos periódicos durante todo 

o ciclo de vida do projeto, para validar se os processos de qualidade estão sendo 

executados conforme o plano de gerenciamento da qualidade.  

2.5. GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

O gerenciamento de recursos humanos do projeto inclui os processos que 

organizam, gerenciam e guiam a equipe do projeto. Os membros da equipe do projeto 

podem ter vários conjuntos e habilidades, atuar em tempo integral ou parcial, e podem 

ser acrescentados ou removidos da equipe à medida que o projeto progride. (PMBOK, 

2013). 

 Baumotte et al.  (2014) afirma que a área de gerenciamento de pessoas realmente 

é complexa e subjetiva, e tem como objetivo principal possibilitar a utilização mais 

efetiva das competências das pessoas envolvidas no projeto (stakeholders).  

 Uma matriz de responsabilidade (MR) é uma tabela que mostra os recursos 

alocados a cada pacote de trabalho. Um exemplo de MR é o gráfico RACI (Responsável 

pela execução, responsável pela aprovação, é consultado e informado), representada pela 

figura 2. (PMBOK, 2013). 
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Figura 2 – Matriz RACI. Fonte: PMBOK (2013, Pág. 262) 

2.6. GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO 

O gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos necessários 

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

distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, monitoradas, controlados e 

finalmente disposta de maneira oportuna e apropriada. A comunicação eficaz cria uma 

ponte entre as diversas partes interessadas, que podem ter diferenças culturais e 

organizacionais, diferentes níveis de conhecimento e diversas perspectivas e interesses 

que podem impactar e influenciar a execução ou resultado do projeto. (PMBOK, 2013). 

 De acordo com Bahia (2015), é possível desenvolver uma matriz de comunicação 

na qual deverá informar:  

- Stakeholders; 

- Evento de comunicação; 

- Meio de comunicação; 

- Objetivo; 

- Arquivamento; 

- Responsável; 

- Frequência. 

2.7. GERENCIAMENTO DE RISCOS 

O gerenciamento de riscos do projeto inclui os processos de planejamento, 

identificação, análise, planejamento de resposta e controle dos riscos. Os objetivos do 

gerenciamento dos riscos são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos 

e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos. (PMBOK, 2013). 
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 Joia (2014) informa que desde a elaboração do planejamento já precisa-se definir 

os níveis de probabilidade e impacto dos riscos, para uso na etapa de análise qualitativa 

dos mesmos. O ideal é preparar uma matriz e inseri-la no plano de gerenciamento de 

risco.  

2.8. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES 

O gerenciamento de aquisições inclui os  processos necessários para comprar 

ou adquirir um produto, serviço ou resultados externos à equipe. Abrange os processos 

de gerenciamento de contratos e controle de mudanças que são necessários para 

desenvolver e administrar contratos ou pedidos de compra emitidos por membros 

autorizados da equipe do projeto. (PMBOK, 2013). 

 De acordo com Xavier et al. (2014) planejar o que será contratado começa com a 

elaboração de uma “lista de compra”, o qual se chama mapa de aquisições. O mapa de 

aquisições deve informar: o item, descrição, referência na EAP, o vendor, orçamento e 

prazo.  

2.9.GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 

O gerenciamento das partes interessadas do projeto inclui os processos exigidos 

para identificar todas as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem 

impactados pelo projeto, analisar as expectativas e seu impacto no projeto, e desenvolver 

estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz das partes 

interessadas nas decisões e execução do projeto. (PMBOK, 2013). 

 Ainda conforme o Guia de boas práticas o gerenciamento das partes interessadas 

geralmente segue as etapas a seguir:  

- Identificar todos as potenciais partes interessadas do projeto; 

- Identificar o impacto que cada parte interessada poderia gerar e classificá-

los a fim de definir uma estratégia de abordagem; 

- Avaliar como as principais partes interessadas provavelmente reagirão ou 

responderão em várias situações.  

2.10. GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO 

O gerenciamento de integração do projeto inclui processos e atividades para 

identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dentro 
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dos grupos de processos de gerenciamento do projeto. Integração inclui características de 

unificação, consolidação, comunicação e ações integradoras que são essenciais para a 

execução controladora do projeto. (PMBOK, 2013). 
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3. METODOLOGIA 

 

Este trabalho tem como abordagem o paradigma qualitativo e tipologias quanto 

aos fins do tipo descritiva e explicativa. Para a tipologia quantos aos meios será do tipo 

pesquisa bibliográfica. 

O mercado atendido pelo presente projeto será dos agricultores de tomates que 

têm interesse em investir em estufas para o cultivo. Será baseado em amostras não 

probabilísticas e nos procedimentos de coletas de dados através de pesquisa documental.  
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4. PLANO DE PROJETO 

 

O plano de projeto, para a implantação das estufas de tomates, tem como base o 

Guia de boas práticas PMBOK, aprofundando o estudo nas áreas e processos mais 

impactantes ao projeto proposto. 

4.1. DECLARAÇÃO DO ESCOPO 

4.1.1. Descrição do Produto 

As estufas deverão ser criadas em um sítio de 2,5 alqueires, propriedade do cliente, 

localizado próximo a cidade de Londrina. Serão construídas seis estufas de tomates, de 

modo a otimizar a área total do sítio.  

A obra iniciará em Setembro/2016 e deverá ser finalizada até Abril/2017, 

respeitando as 40 horas de trabalho semanais de cada trabalhador. A execução da obra 

deverá ser dividida em quatro etapas: Planejamento, Execução, Validação e 

Encerramento.  

4.1.2. Requisitos Técnicos 

- As estufas devem ser no modelo “Londrina”, com dimensões 30m x 50m; 

- As estufas devem comportar 2.500 mudas de tomates com até 2 metros de 

comprimentos; 

- As estacas (tronco de Eucalipto), para estruturação interna e externa das 

estufas, deverão ser compradas com o mesmo fornecedor; 

- A construção das estufas deverá atender as especificações técnicos conforme 

Anexo II. 

4.1.3. Critérios de Aceitação 

Para o aceite total das estufas, será realizado uma análise pelo especialista e pelo 

cliente para avaliação e aprovação dos requisitos técnicos de cada estufa, conforme o 

mapa da qualidade. 

4.1.4. Escopo não incluído 

- Almoço dos trabalhadores; 

- Adubação da terra; 
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- Plantação das mudas de tomates. 

4.1.5. Restrições 

- O budget deste projeto é de R$ 165.000; 

- A construção de todas as estufas deverá ser concluída, no máximo, em sete 

meses; 

- As estacas deverão ser compradas com o mesmo fornecedor; 

- Em dias de chuvas, não é possível continuar com a construção. 

4.1.6. Premissas 

- O sítio terá acesso livre para os funcionários sempre que for preciso. 

- Todos as estacas necessárias, durante a construção, estarão disponíveis para o 

uso. 

- Todos os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) e ferramentas 

necessários, durante a construção, serão disponibilizados para os 

trabalhadores 

4.1.7. Estratégias 

- Deverá ser realizado a contratação de quatro funcionários; 

- Somente após a validação da primeira estufa será iniciada as demais; 

- As construções das outras cinco estufas serão realizadas simultaneamente; 

- A execução será monitorada periodicamente, a fim de verificar 

antecipadamente qualquer requisito/mudança. 

4.1.8. Equipe do Projeto 

A equipe do projeto, representada no diagrama abaixo, é composta por pessoas 

que influenciam diretamente o projeto. A equipe é responsável por garantir que todos os 

processos e etapas da construção das estufas sejam atendidos e executados de forma a 

garantir o aceite final do projeto.  

 

Figura 3 – Diagrama da Equipe do Projeto 



25 

 

4.2. EAP – ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 

A EAP, conforme figura 4 está composta por todas as etapas e entregas (pacotes 

de trabalhos) referente ao produto e ao projeto. A EAP informa, de forma hierárquica, o 

escopo total do projeto. 

 

Figura 4 – EAP  

4.3. CRONOGRAMA 

O cronograma foi elaborado, através do Microsoft Project 2010, baseando-se nas 

informações contidas na EAP e no dicionário da EAP (APÊNDICE A). O cronograma foi 

planejado e calculado de forma a atender o prazo estabelecido no Escopo do projeto, 

entregando todas as estufas até Abril/2017, ficando apenas o encerramento para começo 

de Maio/2017. A figura 5 apresenta a visão macro do cronograma, informando somente 

as etapas do projeto, já a figura 6 demonstra o cronograma detalhado com prazo de todos 

os entregáveis. 
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Figura 5 – Cronograma Macro 

Figuras 6 – Cronograma detalhado 
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4.4. ANÁLISE DE CUSTOS 

Os custos estimados para este projeto foram levantados através das informações 

contidas na EAP e no dicionário da EAP, além de consultas realizadas com o analista 

financeiro, comprador e especialista.  

 Conforme pode-se observar nas tabelas abaixo, os custos foram divididos entre 

fixos e variáveis com valores em gastos mensais.   

Tabela 1 – Análise custos fixos 

Custos Fixos 

Funcionários  R$        4.000,00  

Técnico - Especialista  R$        2.500,00  

Eucaliptos - grosso  R$        3.360,00  

Eucaliptos - finos  R$        4.692,00  

Eucaliptos laterais  R$        1.008,00  

TOTAL  R$     15.560,00  

 

Tabela 2 – Análise custos variáveis 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Custo Total das estufas 

Custo Total/Estufa  R$     27.221,50  

Custo Total Estufas  R$   163.329,00  

Cost book  R$   165.000,00  

 

Através dessa análise é possível afirmar que o custo do projeto está dentro do budget 

determinado pelo patrocinador do projeto, restando ainda uma margem em torno de 

R$1.700.  

Custos Variáveis 

Agua  R$         300,00  

Luz  R$         200,00  

Aluguel Trator  R$         500,00  

Compra dos materiais  R$   10.661,50  

TOTAL  R$   11.661,50  
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4.5. RISCOS 

4.5.1. Identificação dos Riscos 

Ameaças:  

1. Más condições climáticas 

2. Características da terra não suporta as estufas 

3. Falta de energia no sítio 

4. Falta de água no sítio 

5. Acidentes de trabalho 

6. Indisponibilidade dos Tratores 

Oportunidades: 

1. Etapas realizas antes do prazo 

4.5.2. Análise dos Riscos 

Após a identificação dos riscos, informados anteriormente, elaborou-se uma 

planilha de análise, identificando além das consequências, o impacto e a probabilidade de 

ocorrência de cada risco. Pode-se observar esta análise através das tabelas 4 e 5. 

Tabela 4 – Análise das ameaças do projeto 
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Tabela 5 – Análise da oportunidade do projeto 

.  

4.5.3. Respostas aos Riscos 

Visando obter um plano de ação para os riscos apresentados, foi desenvolvido 

uma planilha contendo a resposta para cada risco com suas devidas ações e, 

consequentemente, com novos índices para impacto e probabilidade, reduzindo assim as 

chances de ocorrência do risco ou aumentando as chances para a oportunidade. As tabelas 

6 e 7 apresentam essas análises tanto para as ameaças quanto para a oportunidade.  

Tabela 6 – Respostas às ameaças 

 

Tabela 7 – Respostas às oportunidades 

 

As respostas aos riscos foram determinadas de modo a prevenir, mitigar, evitar ou 

incentivar cada risco, tornando possível a elaboração de ações para cada resposta. 

4.6. PARTES INTERESSADAS 

A identificação das partes interessadas do projeto e a ação que deverá ser aplicada 

em cada uma pode ser demonstrada na matriz de análise dos stakeholders representada 

pela figura 7.   
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Figura 7 – Matriz de análise dos Stakeholders 

Com isso pode-se classificar o tipo de cada stakeholder dentro do projeto como 

sendo: aliado, bloqueador, membro da rede ou desacelerador, além de poder definir 

algumas estratégias de ações. A figura 8 demonstra este caso.  

 

Figura 8 – Classificação dos stakeholders e estratégia 



31 

 

4.7. MATRIZ DA QUALIDADE 

O plano da qualidade foi elaborado através da identificação dos padrões de 

qualidade relevantes ao projeto e será monitorado e controlado periodicamente através de 

uma planilha composta pelas etapas do projeto (Figura 9) a fim de verificar as 

conformidades e atendimento aos requisitos do produto.  

 Esse controle permite que seja possível eliminar as causas de desempenho 

insatisfatórios ao decorrer da elaboração e execução do projeto.  

 

Figura 9 – Matriz da qualidade 

A matriz da qualidade informa quais são as atividades que deverão ser submetidas 

à aceitação, quais são os critérios de aceitação, forma de medição e quem são os 

responsáveis pela validação. Dessa forma garante de forma planejada e organizada as 

entregas parciais do projeto.  

4.8. RECURSOS HUMANOS 

Sabendo quais são as pessoas que formam a equipe do projeto e as pessoas 

envolvidas na execução da construção das estufas é possível levantar a responsabilidade 

de cada uma e desenvolver um plano de gerenciamento de pessoas.  

 Para gerenciar os recursos humanos do projeto será realizado o acompanhamento 

do desempenho de cada um durante o projeto, será fornecido feedbacks periódicos, 

suporte para resolução de problemas e coordenação de mudanças, quando necessários, 
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para melhorar o desempenho do projeto. A abordagem sempre será de maneira ética e 

profissional.  

 Utilizando a matriz RACI (Figura 10) foi identificada a responsabilidade de cada 

indivíduo em relaçao às atividades do projeto, onde: 

 R – Responsável ; A – Responsável pela aprovação; C – Consultor; I – Informado 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Matriz de responsabilidade RACI 

4.9. MATRIZ DA COMUNICAÇÃO 

A matriz de comunicação (Figura 11) foi definida através da necessidade de 

interação entre os stakeholders envolvidos, a fim de garantir o alinhamento entre as 

equipes. Desse modo pode-se minimizar as chances de erros e falhas durante a elaboraçao 



33 

 

e execução do projeto, pois se torna possível identifiá-los previamente, evitando assim 

retrabalho da equipe. 

A matriz informa quem são os stakeholders, qual será o meio de comunicação, o 

responsável pela comunicação e a periodicidade que deverá ocorrer.  

 

Figura 11 – Matriz de comunicação 
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5. CONCLUSÃO 

 

A partir de diversas análises e pesquisas realizadas ao longo deste trabalho foi 

possível elaborar um plano de projeto, baseado no guia de boas práticas do PMBOK 5º 

edição, a fim de garantir a construção das estufas de tomates dentro do prazo, preço e 

requisitos especificados pelo cliente.  

Para o processo de planejamento foi gasto um tempo muito maior quando 

comparado a qualquer outro processo, pois ainda não se obtinha todas as informações 

necessárias para o desenvolvimento do projeto.  

Durante a elaboração do plano foi observado a importância da integração entre as 

áreas e como elas estão interligadas entre si, uma vez que qualquer mudança gera impacto 

nas áreas relacionadas, exigindo assim inúmeras revisões do projeto. 

Como todo plano de projeto, este deve ser visto como um documento vivo, 

possibilitando assim revisões e adequações posteriores, o mais importante é que foi 

estruturado de forma robusta contemplando os requisitos de todas as áreas necessárias 

para este projeto.  
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

1. Plano de Projeto para ampliação das estufas de tomates; 

2. Viabilidade de construir estufas para outros ramos da agricultura; 
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APÊNDICE A – DICIONÁRIO DA EAP 

 

 

 

 

 



 

APÊNCICE A - DICIONÁRIO DA EAP – Continuação 

  

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS I – 47 PROCESSOS PMBOK 5º EDIÇÃO 

 

 

Fonte: Mundo Project Managemen 

 



 

ANEXO II – DIMENSIONAMENTO DAS ESTUFAS 

 

 


