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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo propor um modelo de ambiente de gerenciamento de 

projetos para o SENAI-RS, com a utilização de ferramentas visuais para prospecção, 

execução e monitoramento dos mesmos. O aumento de projetos em função de demandas 

atuais por desenvolvimento de produtos e inovação nas empresas tornou necessária à 

estruturação de um setor no SENAI-RS para realizar a gestão dos projetos, implantando-se 

assim um Escritório de Projetos. Vivências na gestão dessa área, permitiram identificar a 

necessidade de reinventar o processo, o que justifica o presente trabalho. Diante dessa 

problemática, foi selecionada a gestão visual como uma alternativa para auxiliar neste 

processo, definindo-se a seguinte questão: Quais ferramentas de gestão visual podem ser 

utilizadas e como podem ser organizadas para a estruturação de um escritório de 

gerenciamento de projetos na Gerência de Inovação e Tecnologia do SENAI-RS? Na tentativa 

de responder ao questionamento buscou-se um levantamento bibliográfico das ferramentas de 

gestão visual que poderiam contribuir para o processo de gestão de projetos, bem como, sobre 

o conceito de sala Obeya, do Sistema Toyota, para organizá-las em vistas a obtenção de um 

resultado eficiente na utilização das ferramentas. Como objetivo específico buscou-se: definir 

as ferramentas de gestão visual, propor a disposição das ferramentas visuais, implementar 

uma sala Obeya e testar o modelo proposto. A pesquisa bibliográfica permitiu definir quais 

ferramentas de gestão visual poderiam ser utilizadas no Escritório de Projetos, escolha essa 

baseada no conceito de sala Obeya. A disposição estabelecida para implantação contempla a 

estratégia institucional, objetivos do setor, monitoramento de entradas e saídas, atividades e 

tarefas, controle e processos, específicos dessa instituição. A sala Obeya do Escritório de 

Projetos do SENAI-RS foi implantada e as ferramentas de gestão visual são utilizadas para as 

atividades de gerenciamento de projetos da instituição. O estudo apresenta as etapas dessa 

implantação, bem como algumas reflexões sobre as novas perspectivas que esse modelo de 

gestão pode trazer para a área, visto que há perspectivas de que o controle e monitoramento 

dos processos se tornem mais eficientes, com resultados positivos para o gerenciamento de 

projetos. 

Palavras-Chave: Gestão Visual; Sala Obeya; Gerenciamento de Projetos. 
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ABSTRACT 

This work aimed to make a proposition of a project management environment for SENAI-RS, 

using visual tools to prospect, execute and control projects. The increase in the number of 

projects due to current demands for industrial product development and innovation, became 

essential an area in SENAI-RS to perform project management, deploying a Project 

Management Office – PMO implementation. Professional experiences in the field of project 

management, has pinpointed the needs to reinvent the process, which justifies the current 

work. Facing the problem, we selected visual management as an alternative to assist in this 

process by setting up the following question: What visual management tools can be used and 

how they can be arranged in the project management office implementation in the Innovation 

and Technology Management sector of SENAI-RS? In attempt to answer the question a 

review in the literature about visual management tools to contribute to the project 

management process, as well as one about Obeya room, the Toyota System tool, and arrange 

them in order to obtaining efficiency in the use of the tools. Specific objectives sought are: 

define the visual management tools, propose the visual tools arrangement, implement an 

Obeya room and test the proposed model. The literature defines which allowed visual 

management tools could be used in the PMO, based on the Obeya room concept. The 

arrangement established for implementation includes the institutional strategies, the PMO 

objectives, inputs and outputs monitoring, activities and tasks and processes control. The 

Obeya room of the SENAI-RS PMO was implemented and the visual management tools are 

used for the activities of institution project management. The work presents the stages of 

deployment, as well as some thoughts on the new perspectives that this management model 

can bring to the project management field, since there is some perspectives to the project 

control and monitoring become more efficient, presenting positive results for project 

management in general. 

Keywords: Visual Management tools; Obeya room; Project Management. 
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1    INTRODUÇÃO 

 

Num ambiente de contínuas mudanças empresariais, a indústria para permanecer 

competitiva precisa responder com agilidade aos desafios e oportunidades que surgem no 

mercado. Neste contexto, a gestão de projetos passa a ser fundamental, visto que por meio de 

projetos novos produtos e serviços são desenvolvidos. As empresas precisam inovar 

constantemente para manter sua competitividade e estas inovações podem ser realizadas 

também por meio de projetos, que são criados para atender estrategicamente a um ou mais 

desafios. Neste contexto dinâmico, quanto mais mudanças, mais inovações surgem e, 

consequentemente, mais projetos serão necessários para lidar com esta realidade (VERZUH, 

2000). 

A gerência de projetos é utilizada como uma ferramenta de auxílio à gestão e ao 

planejamento estratégico empresarial. Segundo Kerzner (2006), devido a uma demanda 

crescente por projetos, houve um aumento no interesse de formalização dos processos de 

gerenciamento de projetos. O rápido crescimento do quadro de associações de membros de 

profissionais na área demonstra isso. Um exemplo é o Project Management Institute – PMI 

que se estabeleceu como um instituto de referência na área. Criado em 1969, por apenas cinco 

membros, atualmente conta com mais de cem mil filiados em 125 países (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, 2013). 

Diante das demandas atuais, torna-se premente a necessidade da gestão de projetos 

direcionados para a inovação. O termo inovação tem sido utilizado de forma corriqueira nas 

mais diversas áreas do conhecimento, por expressar uma das forças motrizes ao 

desenvolvimento socioeconômico. Entretanto, no início do século XXI, a inovação era uma 

preocupação mais voltada ao ambiente industrial, especialmente nas empresas de alta 

tecnologia, sendo considerada como sinônimo de produto com evolução técnica significativa 
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(AMARAL et al., 2011). Com o decorrer dos anos, o processo de inovação tem se 

disseminado para a indústria como um todo e se tornou um fator competitivo essencial para as 

políticas públicas brasileiras. Isso pode ser evidenciado no movimento da Confederação 

Nacional da Indústria – CNI, denominado Movimento Empresarial pela Inovação – MEI, que 

tem por desafio fazer da inovação um tema permanente da direção das empresas brasileiras 

(TEIXEIRA; MATTOS, 2010). 

Fazendo parte do desafio da CNI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - 

SENAI tem desenvolvido ações para que a indústria se torne mais competitiva através da 

inovação. Para tal, o SENAI tem ampliado suas competências e infraestrutura com o objetivo 

de atender essas demandas. Assim, a inovação transformou-se em modalidade de atendimento 

nos serviços prestados pelo SENAI. Com essa proposta são realizados projetos de inovação, 

em processos e produtos em conjunto com as indústrias. Estes projetos são executados e 

controlados pelas metodologias mais conhecidas de gerenciamento de projetos. Devido ao 

volume de projetos em execução, o SENAI precisou organizar uma estrutura de suporte a 

gestão destes projetos. No Departamento Regional do SENAI do Rio Grande do Sul, a 

estrutura responsável pelo apoio aos projetos é a Gerência de Inovação e Tecnologia – 

GEITEC. 

Considerando a gestão de projetos como uma competência essencial ao SENAI-RS e, 

por consequência, ao atendimento das demandas, o presente trabalho ganha relevância pela 

questão que o norteia. Enseja a definição do escopo de uma estrutura de um escritório de 

projetos para prospecção, execução e monitoramento dos projetos articulados junto às 

empresas. Para tal, são analisados alguns aspectos do Sistema Toyota que possam contribuir 

com as atividades de gerenciamento de projetos, visto que utiliza algumas ferramentas de 

gestão à vista para projetos, entre elas, o conceito de sala Obeya, que basicamente é uma sala 

que concentra ferramentas visuais para o gerenciamento, controle e execução de ações que 
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proporciona uma interação entre os membros da equipe envolvida no projeto em execução. 

Essa forma de expor as informações tem apresentado bons resultados e acredita-se que possa 

trazer contribuições para as demandas que se apresentam para a gestão de projetos no SENAI. 

O presente trabalho volta-se a estruturação para a montagem de um escritório de 

gerenciamento de projetos no SENAI-RS de acordo com o modelo Obeya, utilizando-se 

ferramentas visuais de gestão. 

A questão da pesquisa para o desenvolvimento do trabalho é: quais ferramentas de 

gerenciamento de projetos podem ser utilizadas e como podem ser organizadas para a 

estruturação de um escritório de gerenciamento de projetos na Gerência de Inovação e 

Tecnologia do SENAI-RS? 

 

1.1    Motivação 

 

Enquanto profissional do SENAI-RS, o autor do presente trabalho identificou fatores 

que incentivaram a criação de um escritório de projetos na organização, podemos citar dentre 

eles: 

 

 o baixo registro do acompanhamento de projetos; 

 execução simultânea de inúmeros projetos; 

 atuação de vários gerentes de projetos ao mesmo tempo; 

 soluções de alta complexidade nos projetos; 

 identificação inadequada de riscos; 

 baixa prospecção de novos projetos; e 

 grandes impactos econômicos devido a falhas em projetos. 
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Esses fatores podem acarretar inúmeros problemas para o SENAI-RS, tais como: 

 

 perda de eficiência; 

 danos à imagem da instituição; 

 prejuízos financeiros; e 

 dificuldades em atingir metas.  

 

No intuito de minimizar a ocorrência de falhas percebeu-se que a adoção de um 

escritório de projetos poderia contribuir para a redução dos problemas e mitigar os riscos de 

execução dos projetos, proporcionando melhorias a gestão do SENAI. O Escritório de 

Projetos passou a ser adotado com o objetivo de institucionalizar uma estrutura de melhoria 

na gestão da organização. 

O trabalho busca a identificação de ferramentas de gestão visual para utilizar as 

informações num escritório que possa gerir de forma eficiente os projetos de desenvolvimento 

integrado de produto que o SENAI-RS desenvolve para as indústrias do estado do Rio Grande 

do Sul. 

O contexto que motivou o trabalho está inserido no Programa de Apoio a 

Competitividade da Indústria Brasileira da Confederação Nacional da Indústria – CNI, onde 

uma das ações do programa é a criação de Institutos de Inovação e Institutos de Tecnologia no 

Brasil, para desenvolver a capacidade de inovação do setor no Brasil e de fortalecer a 

prestação de serviços tecnológicos para a indústria. 

O SENAI, no âmbito desse programa, está desenvolvendo uma rede de Institutos 

com o objetivo de aumentar, de forma significativa, a prestação de serviços em atendimento 

ao setor industrial. Assim sendo, surgiu a demanda no SENAI-RS de ampliar as atividades de 

gestão de projetos, prospecção e elaboração de projetos de desenvolvimento integrado de 
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produtos, de otimização de processos produtivos e de inovação aplicado ao produto e ao 

processo. 

A extensa carteira de projetos do SENAI-RS e a grande demanda de atendimento da 

indústria brasileira justificam o trabalho de implantação de uma sala que permita uma visão 

geral do panorama de projetos do SENAI, bem como a ocupação dos recursos humanos e da 

infraestrutura das unidades operacionais no estado. O SENAI-RS possui, em sua carteira (ano 

base 2014), em torno de cinquenta projetos de inovação em produtos e processos em 

execução, com orçamento em torno de trinta milhões de Reais. Esse número vem aumentando 

gradativamente desde 2010, conforme mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Quantidade de Projetos de Inovação do SENAI-RS no período de 2010-2013. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Em vistas ao aumento considerável do número de projetos em execução apresentou-

se a ideia de usar ferramentas visuais para se ter uma gestão eficiente dos projetos. Também, 

evidenciou-se a necessidade de utilizar uma gestão visual sistematizada com uma disposição 

específica das informações relevantes a gestão dos projetos. Para tal, buscou-se o conceito de 
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sala Obeya que é utilizada para organizar as informações de um projeto. O modelo apresenta 

ferramentas visuais para o gerenciamento de projetos, por isso o presente trabalho teve este 

direcionamento, embora ciente de que possam existir outras formas e ferramentas de gestão à 

vista. 

As ferramentas foram planejadas de forma a suprir as necessidades de um contexto 

específico, com informações pertinentes sobre os projetos, competências e infraestrutura do 

SENAI-RS, bem como sobre as oportunidades de desenvolvimento tecnológico para a 

indústria brasileira. 

 

1.2    Pergunta da pesquisa 

 

A questão que norteou o trabalho foi: 

 

 quais ferramentas de gestão visual podem ser utilizadas e como podem ser 

organizadas para a estruturação de um escritório de gerenciamento de 

projetos na Gerência de Inovação e Tecnologia do SENAI-RS? 

 

Para responder a questão apresentada, foram definidos os seguintes objetivos geral e 

específicos. 

 

1.3    Objetivos 

 

Para a realização do trabalho definiu-se o objetivo geral e os objetivos específicos, 

que tem como função delimitar a abordagem do trabalho, a fim de responder a questão 

proposta para investigação.  
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1.3.1    Objetivo Geral 

 

O objetivo geral para o presente trabalho consiste: 

 

 propor um modelo de ambiente de gerenciamento de projetos com a 

utilização de ferramentas visuais para prospecção, execução e monitoramento 

dos projetos articulados junto às empresas. 

 

Cabe ressaltar que esses projetos referem-se aos articulados pela cooperação das 

Unidades Operacionais do SENAI-RS ou pela atuação da Gerência de Inovação e Tecnologia, 

com as demais entidades do Sistema FIERGS. 

 

1.3.2    Objetivos específicos 

 

O trabalho de implantação do Escritório de Projetos do SENAI Departamento 

Regional do Rio Grande do Sul sob responsabilidade da Gerência de Inovação e Tecnologia – 

GEITEC divide o seu objetivo principal em alguns objetivos específicos, que são elencados a 

seguir: 

a) Definir ferramentas de gestão visual para utilização na gestão dos projetos 

da carteira do SENAI-RS. 

b) Propor a disposição das ferramentas visuais para o gerenciamento de 

projetos, no modelo de sala Obeya, para a Gerência de Inovação e 

Tecnologia do SENAI-RS.  
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c) Implementar uma sala Obeya com as ferramentas visuais para realizar o 

gerenciamento de projetos no Escritório de Projetos do SENAI-RS. 

d) Testar o modelo proposto para o gerenciamento de projetos com aplicação 

do conceito Obeya a um escritório de projetos. 

 

Os objetivos específicos do trabalho têm como função principal apresentar de forma 

mais simplificada as etapas para o alcance do objetivo geral e se justificam no contexto de 

criação do Escritório de Projetos do SENAI-RS, pois surgem no momento de introdução de 

novas metodologias ou métodos que possam melhorar os processos envolvidos no 

gerenciamento dos projetos. 

 

1.4    Justificativa 

 

O presente trabalho buscou aperfeiçoar o processo de gestão dos projetos 

desenvolvidos pelas unidades do SENAI-RS. Os projetos da carteira são geridos por 

diferentes gestores de projetos, os quais utilizam diferentes métodos de gerenciamento de 

projetos. Dentre os métodos utilizados para gestão é possível citar o tradicional, descrito pelo 

Guia PMBOK, como um dos mais usados. Também o Método Ágil de gerenciamento de 

projetos faz-se presente na gestão de projetos no SENAI-RS, o qual tem sido considerado um 

tipo de inovação gerencial, pois trabalha com incertezas e um risco maior associado, do que o 

método tradicional, significando, principalmente, que as soluções são geradas no decorrer do 

projeto (AMARAL et al., 2011). O método tradicional apresentado pelo Project Management 

Institute através do PMBOK apresenta o risco de forma mais conservadora e os projetos como 

solução para mitigar os riscos associados. A forma para buscar a diminuição dos riscos é um 

planejamento coerente e meticuloso das atividades. 
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Como o cenário da gerência, responsável pela coordenação técnica dos projetos, 

possui um ambiente totalmente diferenciado das discutidas pela literatura, onde a mesma 

apresenta muita organização, padronização e fronteiras rígidas do que pode, ou não ser feito, 

optou-se por buscar uma solução que possa auxiliar no trabalho de sistematização das 

informações dos projetos. O conceito de utilização de ferramentas visuais para expor as 

principais informações dos projetos estava no processo de amadurecimento quando o autor foi 

apresentado ao conceito de sala Obeya. 

Apesar dos temas de gerenciamento de projetos e gestão visual, serem temas já 

explorados em trabalhos, artigos científicos e livros dissertando sobre o assunto, o conceito 

Obeya tem mais aplicação prática do que foi explorado científicamente. Existem aplicações 

do conceito em empresas, mas não possuem relatos significativos sobre a aplicação e a ideia 

de utilização deste conceito em um Escritório de Projetos. Assim sendo, é um tema a ser 

abordado e experimentado, visto que não foi encontrado material significativo sobre esta 

utilização. 

 

1.5    Limitações do trabalho e premissas 

 

O trabalho em questão está limitado à análise e definição das ferramentas de gestão 

visual para a sala do escritório de projetos do SENAI-RS e a implantação destas ferramentas 

na sala Obeya de gestão de projetos. 

O trabalho apresenta a ambientação da sala Obeya na estruturação do Escritório de 

Projetos, bem como a disposição das ferramentas e a aplicação piloto das atividades do 

SENAI-RS. 

O sucesso da execução da sala Obeya está vinculado à disponibilidade orçamentária 

do SENAI-RS no momento da estruturação do escritório de projetos e também ao processo de 
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aquisições da entidade, que é regulado pela política de compras da Federação das Indústrias 

do Estado do Rio Grande do Sul – FIERGS e pelo Regulamento de Licitações e Contratos do 

Sistema S (MAIA, 2012).  

 

1.6    Recursos e métodos 

 

A direção do SENAI-RS disponibilizou os recursos necessários à implantação do 

escritório de projetos. No primeiro momento foi elaborada a demanda de recursos humanos 

para a realização do trabalho e, posteriormente, a infraestrutura para o estabelecimento do 

novo setor no Departamento Regional do Rio Grande do Sul. 

A equipe necessária para o trabalho foi definida em cinco pessoas: dois analistas (um 

sênior e um pleno), dois bolsistas do CNPq e um coordenador técnico. No entanto, a Gerência 

de Inovação e Tecnologia iniciou o trabalho de estruturação do escritório de projetos antes da 

contratação da equipe, em virtude de prazos para os processos seletivos. 

O espaço disponibilizado foi decidido na elaboração preliminar da demanda do 

Escritório de Projetos, composto por duas salas, sendo uma delas para a equipe técnica 

trabalhar e a outra sala à recepção e reuniões com os clientes internos e externos do SENAI-

RS. Esta sala é utilizada para o trabalho de implantação da sala Obeya no Escritório de 

Projetos. Para tal, algumas etapas foram definidas para a realização do trabalho. As etapas são 

visualizadas na Figura 2. 

Assim, com o intuito de se obter uma gestão eficiente dos projetos, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica das ferramentas de gestão visual aplicadas em empresas de vários 

setores produtivos, especialmente as indústrias que foco da atuação do SENAI. Ciente de que 

inúmeros fatores contribuem para uma gestão eficiente dos projetos, optou-se pelo trabalho de 
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ferramentas que possam contribuir para melhoria dos processos de gestão de projetos, além 

das ferramentas tradicionais citadas na literatura sobre o assunto. 

 

Figura 2 – Fluxograma das etapas do trabalho. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Inicialmente, procedeu-se uma revisão bibliográfica, com o intuito de realizar uma 

análise do material existente a respeito de gerenciamento de projetos, ferramentas de gestão 

visual e Obeya. Após a revisão, realiza-se um cruzamento da bibliografia buscando a seleção 

das ferramentas de gestão visual a serem utilizadas na sala Obeya do Escritório de Projetos. 
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O Quadro 1 apresenta os recursos e métodos empregados para a consecução dos 

objetivos específicos. 

 

Quadro 1 – Recursos e métodos aplicados aos objetivos específicos. 

Objetivo  Descrição Recurso Método 

a) Definir 

ferramentas de 

gestão visual. 

Livros, artigos, teses e 

dissertações, publicações 

em sites na internet. 

Pesquisa Bibliográfica em 

gerenciamento de projetos, em 

ferramentas de gestão visual e 

aplicação do conceito Obeya. 

b) Propor a 

disposição das 

ferramentas na 

sala Obeya. 

Pesquisas Bibliográficas 

em gerenciamento de 

projetos, ferramentas 

visuais e sobre o conceito 

Obeya. 

Análise da estratégia da 

instituição frente às ferramentas 

disponíveis e aplicação no 

layout da sala Obeya. 

c) Implementar 

uma sala 

Obeya com as 

ferramentas 

visuais. 

Material teórico de 

referência sobre os temas 

a serem estudados e 

resultados do objetivo 

“b”. 

Aplicação do conceito Obeya 

na sala do Escritório de 

Projetos, com o intuito de criar 

um ambiente que contribua com 

a gestão de projetos. 

d) Testar o 

modelo 

proposto. 

Resultados a serem 

obtidos com a 

implantação da sala 

Obeya. 

Analisar a aplicação das 

ferramentas de gestão em 

relação à contribuição do 

conceito Obeya para um 

escritório de projetos. 

Fonte: próprio autor. 

 

1.7    Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, conforme apresentado no 

Quadro 2. 
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Quadro 2 – Estrutura da Dissertação. 

Capítulo Título Objetivo Conteúdo 

1 Introdução Contextualizar o tema 

abordado e apresentar os 

objetivos do trabalho 

Introdução; Motivação; Objeto de 

pesquisa; Objetivos; Justificativa; 

Delimitação do tema e método de 

pesquisa.  

2 Fundamentaçã

o Teórica 

Apresentar as principais 

conceituações acerca do 

tema do trabalho 

Fundamentos de gerenciamento de 

projetos; Gestão Visual e o conceito 

de sala Obeya. 

3 Proposta de 

implantação do 

Escritório de 

Projetos  

 

Selecionar as principais 

ferramentas para gestão 

visual no Escritório de 

Projetos 

Apresentar a disposição 

das ferramentas na sala 

Obeya do escritório de 

projeto do SENAI-RS. 

Ferramentas de gestão de projetos, e 

de gestão visual de projetos. 

Definição das ferramentas a serem 

utilizadas na estruturação da sala 

Obeya, apresentação da sequência 

lógica da disposição das ferramentas 

e sua importância para a gestão de 

projetos. 

4 Análise dos 

resultados e 

discussão 

Analisar a aplicação do 

conceito Obeya na 

realização do 

gerenciamento de 

projetos, sua influência 

na disposição das 

ferramentas de gestão 

visual e na 

produtividade da equipe. 

Análise da definição das ferramentas 

de gestão visual, da distribuição 

destas na sala Obeya do Escritório 

de Projetos e as vantagens e 

desvantagens observadas da 

aplicação do conceito Obeya no 

gerenciamento de projetos do 

SENAI-RS 

5 Conclusões Realizar a análise final 

dos resultados 

alcançados e sugerir os 

próximos passos para o 

trabalho. 

Discussão dos Resultados 

Alcançados, análise da execução do 

trabalho, importância para o 

SENAI-RS do trabalho realizado e 

novas etapas para o escritório de 

projetos. 

Fonte: próprio autor.  
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2    FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O capítulo de fundamentação teórica apresenta uma revisão bibliográfica sucinta 

sobre gerenciamento de projetos, especialmente em relação aos tipos de escritórios de 

projetos. Também realiza uma revisão de ferramentas comumente utilizadas para realizar 

gestão à vista de processos, bem como, a fundamentação para a utilização de gestão visual 

para o monitoramento de processos. Por fim, a apresentação da sala Obeya como uma 

ferramenta para controle dos processos relacionados a projetos. 

A fundamentação teórica do trabalho é constituída por três seções. Inicialmente, na 

seção 2.1, é discutida a estrutura de um escritório de projetos. Neste tópico o Instituto de 

Gerenciamento de Projetos o PMI – Project Management Institute, tem a fundamentação para 

a criação de um escritório de projetos na sua documentação de um PMO – Project 

Management Office. 

Na seção 2.2, são analisadas as mais diversas ferramentas de gestão visual. Para tal, o 

Sistema Toyota apresenta inúmeras formas de executar este papel de forma simples e 

eficiente, por isso adota-se esta linha para encontrar ferramentas que auxiliam a gestão dos 

projetos. 

Na seção 2.3 é apresentado o conceito de sala Obeya para justificar a sua utilização 

no escritório de projetos do SENAI-RS. 

 

2.1    Escritório de projetos 

 

Um projeto é uma campanha temporária para o desenvolvimento, aplicação ou 

criação de um produto, processo ou serviço (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 

2008). A natureza temporária significa que o mesmo tem um começo e um fim, o fim é 
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alcançado quando o objetivo for atingido, ou quando for identificado que o objetivo não será, 

ou não poderá ser atingido, ou o objetivo do projeto não for mais necessidade do demandante 

do projeto. 

O PMBOK é o mais difundido guia de conhecimento em projetos, apresenta uma 

coletânea de boas práticas, técnicas e ferramentas resumidas em textos normativos que 

permitiram a organização e a padronização dos conhecimentos no assunto, bem como, 

determinou a terminologia que facilitou sua aplicação e disseminação (AMARAL et al., 

2011). Para Amaral et al., (2011), esta literatura em conjunto com artigos e publicações vem 

sendo rotulada de abordagem tradicional em gerenciamento de projetos. 

A aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do 

projeto com o intuito de atingir os requisitos são o que o Guia de Gerenciamento de Projetos – 

PMBOK considera como Gerenciamento de Projetos (PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE, 2013). O gerenciamento de projeto geralmente inclui: 

 

 identificação de requisitos; 

 atendimento as diversas necessidades, preocupações e expectativas das partes 

interessadas; 

 balanceamento das restrições de um projeto, como: escopo, qualidade, 

cronograma, orçamento, recursos, riscos, dentre outros; 

 garantia de que as macro etapas sejam atingidas: abertura, planejamento, 

execução, controle e fechamento. 

 

O processo de gerenciamento de projetos envolve as atividades básicas que 

abrangem o tradicional PDCA (FONSECA; MIYAKE, 2006). 
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O Escritório de Projetos é um ambiente onde os projetos de uma empresa ou 

instituição são monitorados e controlados. Além do gerenciamento de projetos, o escritório 

assume outras responsabilidades como articulação institucional, negociações, análises 

contratuais, bem como suporte administrativo quando envolve uma quantidade considerável 

de projetos. O guia PMBOK apresenta o Escritório de Gerenciamento de Projeto – EGP 

(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2013), em inglês Project Management Office -  

PMO (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2008), como um setor que assume várias 

responsabilidades, centralizando e coordenando os vários projetos sob sua responsabilidade. 

O escritório de projetos pode se envolver com o gerenciamento de recursos compartilhados 

entre projetos (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2013). 

Existem vários tipos de estruturas de EGP nas organizações, variando em função de 

seu grau de controle e influência nos projetos da organização (PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE, 2013). 

 

 O EGP de suporte tem um papel consultivo nos projetos, fornecendo 

modelos, identificando e disseminando melhores práticas, realizando 

treinamentos e permitindo acesso a informações e as lições aprendidas. 

Caracterizado pelo nível de controle baixo sobre os projetos. 

 O EGP de controle fornece suporte e exige a conformidade dos projetos aos 

padrões estabelecidos, através da adoção de estruturas ou metodologias de 

gerenciamento de projetos usando modelos, formulários e ferramentas 

específicas. Da mesma forma, deve manter conformidade com a governança 

institucional. Caracterizado pelo nível de controle médio sobre os projetos. 

 O EGP diretivo assume o controle através do gerenciamento direto tendo um 

nível alto de controle sobre os projetos. 
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O Escritório de Projetos é uma ferramenta essencial para uma eficiente gestão dos 

projetos de uma corporação, instituição ou empresa, se assumir de fato as responsabilidades 

de coordenação, monitoramento e controle da carteira de projetos. Para tal, o escritório reúne 

os dados e informações estratégicas corporativas e analisa se os objetivos estratégicos da 

organização estão sendo atingidos. Um EGP é a interligação entre os portfólios, programas e 

projetos da organização com os sistemas de medição corporativos (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, 2013). 

O Escritório de Projeto deve possuir ferramentas que auxiliem na tomada de decisão 

para que possa estar provisionado de informações relevantes. Nos processos de um escritório 

de projetos devem ser previstos o monitoramento e alimentação de indicadores que 

promovam a eficiente observação do estado de cada projeto e a disposição das informações 

para os responsáveis deste processo. 

 

2.2    Gestão visual 

 

A gestão visual é uma alternativa para monitorar e controlar processos. Os dados e 

informações relevantes são dispostos a fim de mostrar as partes interessadas o andamento das 

atividades e tarefas relacionadas a um determinado processo ou projeto. 

A disposição visual é de relevância acentuada para o ser humano. O aprendizado 

humano é realizado essencialmente de forma visual. Assim sendo, a gestão visual se torna 

importante para o processo de gerenciamento de projetos, a ferramenta de gestão a vista como 

essencial para administrar um determinado processo ou trabalho, permite uma identificação 

fácil e rápida das etapas das tarefas e atividades (SHOOK, 2009). Entretanto, a gestão visual 

não pode ser realizada de forma desordenada. Os responsáveis por um processo ou projeto 
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podem agir de forma mais incisiva quando um problema surgir, se possuírem as informações 

organizadas de maneira simples e dispostas por indicadores visuais (GLÓRIA, 2012). 

Apresentando a gestão visual como essencial para o processo de tomada de decisão 

em gerenciamento de projeto, é necessário estabelecer uma relação entre a apresentação das 

informações relevantes e a disposição das mesmas para os tomadores de decisão. Desta forma, 

a tomada de decisão é vinculada aos processos cognitivos do ser humano, dentre os quais, 

podemos citar o julgamento. Uma forma de explicar essa relação é abordada pela Psicologia 

Cognitiva, que estuda como o ser humano percebe, lembra ou esquece as informações, bem 

como, o aprendizado oriundo dos processos cognitivos (STERNBERG, 2008). Considerando 

a relevância destes aspectos, interessa explicitar que o julgamento e a tomada de decisão são 

áreas correlatas, porém com diferenças, conforme pesquisadores dessa área abordam. O 

julgamento diz respeito a componentes mais amplos do processo de tomada de decisão 

ligados a avaliar, estimar e inferir sobre eventos que possam ocorrer, bem como reações a 

resultados por parte dos tomadores de decisão (EYSENCK; KEANE, 2007). 

Relacionando estes aspectos ao presente trabalho, pode-se afirmar que as ferramentas 

contribuem para apresentar informações de forma integrada que auxiliam os integrantes de 

uma equipe a agir sobre o ocorrido em um determinado processo, integrando sugestões para 

inferir sobre o que está acontecendo no mundo externo (EYSENCK; KEANE, 2007). 

As ferramentas de gestão visual podem contribuir com o maior número de evidências 

e informações que facilitem o processo de julgamento em relação aos fatos, processos, enfim, 

sobre diversos aspectos dos projetos com vistas a avaliações mais efetivas e adequadas do 

andamento dos mesmos, isso contribuirá com as decisões a serem tomadas. A escolha das 

ações pode ser realizada buscando o atingimento de determinados objetivos, estas escolhas 

referem-se ao processo de tomada de decisão (EYSENCK; KEANE, 2007). O processo de 

escolha pode ser facilitado com o uso de ferramentas que já apontem de forma mais explicita 
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e direta a necessidade de pensar em ações que contribuam para o andamento e/ou melhorias 

nos projetos.  

Ferramentas de gestão visual também podem contribuir de forma mais ampla com a 

identificação de problemas ou possíveis dificuldades, agilizando a busca e implementação de 

soluções ou ações que visem à prevenção de problemas estimados. Entender o processo de 

resolução de problemas, pode auxiliar a compreender como as ferramentas de gestão tratadas 

aqui podem contribuir para agilizar o processo. Sternberg (2008) afirma que a forma como as 

pessoas resolvem problemas dependem, em parte, de como as pessoas entendem e 

representam o problema. Neste sentido, as ferramentas podem auxiliar com informações 

claras que contribuam para identificar questões a ser foco de atenção com fins de evitar 

possíveis problemas ou mesmo agilizar ações necessárias para resolução de dificuldades 

existentes, consideradas como problemas. As ferramentas podem contribuir em diferentes 

etapas desse processo, ou seja, nos passos do processo de solução de problemas, que segundo 

o autor que os descreve, incluem a identificação do problema, sua definição, estratégias para 

formulação, a organização de informações, alocação de recursos, monitoramento e avaliação 

(STERNBERG, 2008). 

Buscando a definição das ferramentas que podem contribuir para o processo 

decisório, é preciso analisar algumas ferramentas comumente utilizadas nas indústrias no 

Brasil e no mundo. Para tal, as observações do autor em sua experiência profissional 

contribuem com o trabalho, as experiências em visitas e projetos realizados em diversas 

indústrias em diferentes estados e países agregam a proposta do trabalho. Nestas observações, 

foi identificado o Sistema Toyota, que é amplamente usado nos processos produtivos com o 

intuito de tornar os processos mais enxutos. Esta busca passa por expor de forma simples e 

eficaz informações relevantes aos processos envolvidos em um determinado sistema, processo 

ou projeto. Neste contexto, diversas ferramentas são aplicadas conforme a necessidade de 
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cada sistema, processo ou projeto. Há também ferramentas utilizadas no desenvolvimento 

integrado de produtos que podem contribuir com o processo de gestão visual destes sistemas, 

processos e projetos. 

A aplicação de ferramentas no processo decisório é um campo vasto e repleto de 

alternativas. Neste trabalho são apresentadas algumas das principais ferramentas encontradas, 

estas percorrem o processo decisório, desde a visão de longo prazo para uma empresa, até a 

etapa de plano de ação para implementação de alguma ideia ou conceito. Biolchini et al. 

(2012) sugere e apresenta ferramentas para o processo de gestão divididas em três grandes 

grupos. A divisão apresenta as ferramentas da seguinte forma: 

 

a) Ferramentas para construção de visão de longo prazo: 

 Ferramenta CANVAS; 

 BSC – Balanced Scorecard; 

 Metodologia Design Thinking; 

 Oceano Azul; 

 Cinco Forças de Porter; 

 Cauda Longa. 

 

b) Ferramentas para tomada de decisões: 

 Matriz BCG; 

 Diagrama de Pareto ou Curva ABC; 

 Atravessando o Abismo; 

 Matriz SWOT; 

 Pirâmide de Maslow. 
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c) Ferramentas para “fazer acontecer”: 

 Check List 5W1H; 

 Matriz de Gerenciamento de Tempo; 

 Relatório A3; 

 Diagrama de ISHIKAWA; 

 Ciclo PDCA; 

 Matriz de ANSOFF. 

 

O que mais pode ser citado neste processo de identificação de potenciais ferramentas, 

que contribuem com o processo de gestão de projetos proposto neste trabalho, são as 

ferramentas dos processos de Desenvolvimento Integrado de Produto – DIP e de visualização 

de processos produtivos, utilizadas para tornar a produção de uma empresa mais enxuta. 

Assim são apresentadas as seguintes ferramentas: 

 

 Quadro de Brainstorming; 

 Quadro de integração; 

 Quadro To Do-Doing-Done; 

 Quadro de atividades; 

 FMEA e PFMEA; 

 SIPOC; 

 Diagrama de GANTT; 

 Mapas Cognitivos; 

 Funil da Inovação; 
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Muitas outras ferramentas são utilizadas nos mais diversos processos, mas este 

trabalho é limitado à citação das principais ferramentas, a fim de definir as que serão usadas 

na sala Obeya do Escritório de Projetos do SENAI-RS. Para tal, foram selecionadas as 

ferramentas que são mais comumente usadas nos processos do SENAI-RS, estas são: 

CANVAS, BSC, Quadro de Atividades, Diagrama de Gantt, Mapas Cognitivos e Funil da 

Inovação para uma apresentação mais detalhada no corpo do trabalho. As demais ferramentas 

estão citadas nos Apêndices de A ao T do trabalho com o intuito de constar no levantamento 

de ferramentas que podem vir a agregar em etapas dos processos de trabalho do Escritório de 

Projetos do SENAI-RS. Esta escolha deve-se ao fato de algumas ferramentas estarem em uso 

no SENAI de forma mais efetiva e outras em processos pontuais de alguma unidade 

operacional da instituição. 

 

2.2.1    Ferramenta CANVAS - Modelo de Negócios e de Projetos 

 

A ferramenta CANVAS criada originalmente por Alex Osterwalder e Yves Pigneur, 

utiliza uma linguagem comum para Modelos de Negócios, permitem descrever, analisar e 

orientar os negócios de uma empresa, podendo criar novos, inovadores ou modificar as 

estratégias existentes. 

A ferramenta CANVAS pode ser utilizada de duas maneiras: 

 

 Modelo de negócios; 

 Modelo de projetos. 

 

O Modelo de Negócios permite a representação de forma simples dos fatores 

envolvidos em um negócio de uma empresa. Pode ser o negócio como um todo ou de um 
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produto ou serviço da empresa. As subdivisões do Modelo de Negócios representam os 

principais fatores a serem analisados quando da formatação de um negócio. A ferramenta 

CANVAS apresenta no seu modelo uma representação que descreve nove componentes 

básicos de um modelo de negócios de uma organização, apresentando como se cria, se entrega 

e captura-se valor em um determinado negócio, Osterwalder e Pigneur (2009) representam 

assim em seu modelo: 

 

1. Proposta de Valor; 

2. Segmento de Clientes; 

3. Canais; 

4. Relacionamento com clientes; 

5. Recursos-chave; 

6. Parcerias-chave; 

7. Atividades-chave; 

8. Estrutura de custo; 

9. Fontes de renda. 

 

Na Figura 3, é observada uma representação do Modelo de Negócios CANVAS, 

onde nove componentes representam os quatro campos principais de um negócio: 

 

1. Clientes; 

2. Oferta; 

3. Infraestrutura; 

4. Viabilidade financeira. 
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Figura 3 – Modelo de Negócios CANVAS. 

 

Fonte: Osterwalder e Pigneur (2009). 

 

O modelo CANVAS também foi expandido para a definição de escopo de um 

projeto, segundo Finocchio Junior (2013), o Project Model CANVAS é uma metodologia 

mais simplificada para gerenciamento de projetos, pois desburocratiza o processo. O modelo 

de projeto é ideal para ambientes que desejam aprimorar a capacidade de planejamento e que 

se caracterizam por inovação, alta dinâmica dos negócios, muitos projetos em paralelo e nos 

quais soluções rígidas e engessadas não se aplicam. Os fatores que envolvem a criação do 

escopo de um projeto são observados na Figura 4. 

 

Figura 4 – Modelo de projetos CANVAS. 

 

Fonte: Finocchio Junior (2013). 
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2.2.2    Balanced ScoreCard – BSC 

 

A ferramenta BSC é amplamente utilizada por grandes corporações, foi criada por 

Robert S. Kaplan e David P. Norton, em 1992 e auxilia as empresas na organização de seus 

objetivos estratégicos. O BSC permite transformar as estratégias em objetivos operacionais 

que, por sua vez, contribuem para a obtenção de resultados nos negócios, permitindo 

atingimento das metas desejadas (BIOLCHINI et al., 2012). 

O BSC apresenta cinco princípios para uma organização orientada à estratégia: 

 

1. Traduzir a estratégia em termos operacionais; 

2. Alinhar a organização à estratégia; 

3. Transformar a estratégia em tarefa de toda a organização; 

4. Converter a estratégia em processo contínuo; 

5. Mobilizar a mudança por meio da Liderança Executiva. 

 

A estratégia global da organização é, normalmente, apresentada por um conjunto de 

diversas medidas distribuídas em quatro categorias: 

 

1. Desempenho financeiro; 

2. Relacionamento com clientes; 

3. Processos internos; 

4. Aprendizado e crescimento. 

 

O modelo do BSC permite que a estratégia organizacional se torne real para as partes 

interessadas. O modelo não representa apenas uma abstração dos objetivos da empresa, mas 
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torna a estratégia o foco da razão de existência da empresa, apresentando os objetivos claros 

para todas as camadas da organização. O BSC visa tornar clara a missão e a visão da empresa 

para todas as partes interessadas, tornando-as factíveis de controle. 

A Figura 5 apresenta um modelo de aplicação da ferramenta BSC. 

 

Figura 5 – Representação de Mapa Estratégico usando BSC. 

 

Fonte: Kaplan e Norton (1997). 

 

A ferramenta BSC visa criar um cenário balanceado nas quatro categorias de 

representação das estratégias da organização com os respectivos indicadores devidamente 

balanceados. O modelo de gestão desenvolvido assistido pelo BSC é um conjunto de 

indicadores, de medidas e de mostradores que se apresentam num painel de controle para a 

alta direção de uma organização (KAPLAN; NORTON, 1997). 

 

2.2.3    Quadro de Atividades 

 

O Quadro de Atividades está intrinsicamente conectado aos quadros de integração e 

ao To do – Doing – Done. Nesse quadro é realizado o gerenciamento das atividades de cada 

integrante da equipe. Ele é composto por cinco colunas (PRADO, 2013): 
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 coluna dos indicadores do estado das atividades; 

 coluna das atividades; 

 coluna dos responsáveis pelas atividades; 

 coluna do percentual de conclusão da atividade; 

 coluna do acompanhamento temporal das atividades. 

 

Os indicadores seguem o mesmo padrão de indicador do quadro de integração se 

forem usados em conjunto. Assim a indicação de estado dos indicadores que recebe no 

Quadro de Integração pode ser atualizada diariamente. O percentual de realização da atividade 

é uma informação de responsabilidade do coordenador da atividade e feita durante as reuniões 

diárias. O início da atividade deve ser marcado com uma seta indicativa para a direita e o seu 

final deve ser uma seta indicativa para a esquerda, para facilitar a visualização do andamento 

das atividades por outras pessoas. Este quadro deve ser dinâmico. A Figura 6 apresenta um 

modelo de quadro de atividades (PRADO, 2013). 

 

Figura 6 – Quadro de Atividades. 

 

Fonte: Prado (2013) 
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2.2.4    Diagrama de GANTT 

 

O Diagrama de Gantt é usualmente utilizado para apresentar os marcos do 

cronograma de um projeto. Ele representa as informações do cronograma, sendo as atividades 

listadas no eixo vertical, as datas mostradas no eixo horizontal e as durações das atividades 

representadas como barras horizontais posicionadas de acordo com suas datas de início e 

término. Os gráficos de barras facilitam a leitura pelas equipes de projetos e frequentemente 

são usados em apresentações gerenciais. Com o diagrama realiza-se o controle e a 

comunicação gerencial de um projeto. A atividade de resumo mais ampla e abrangente, é 

usada entre marcos ou através de múltiplos pacotes de trabalho interdependentes e é mostrada 

em relatórios de gráfico de barras. Como exemplo, na Figura 7, pode-se observar um exemplo 

de diagrama de Gantt, que é apresentado num formato estruturado (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, 2013). 

 

Figura 7 – Exemplo de Diagrama de Gantt. 

 

Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (2013). 
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2.2.5    Mapas Cognitivos 

 

Mapas Cognitivos são ferramentas de apoio ao processo de tomada de decisão, 

contribuindo para a estruturação de problemas por meio de uma representação gráfica que 

ajuda na percepção e compreensão. O facilitador tem papel fundamental no processo de 

construção dos mapas cognitivos, graficamente apresenta ao decisor sua visão sobre o 

problema a ser resolvido. O processo de construção deve ser interativo até que o decisor possa 

validar o modelo criado. Assim, os mapas cognitivos se destacam como um instrumento para 

esclarecer ao decisor questões fundamentais referentes ao problema (ENSSLIN et al, 1997). 

O mapeamento cognitivo pode ser considerado como uma tentativa de isolar e 

representar as percepções acerca de um problema e dispô-los de maneira hierarquizada. Um 

mapa apresenta a forma de uma rede de frases ligadas entre si por meio de arcos direcionados, 

na qual cada frase captura e reflete diretamente a maneira como o indivíduo expressa uma 

ideia. Pode-se, inclusive, pensar o mapa como um grafo orientado, composto por nós e arcos 

ligando-os (RIEG; ARAÚJO FILHO, 2003). A Figura 8 contém um modelo de Mapa 

Cognitivo. 

Figura 8 – Exemplo Ilustrativo de Mapa Cognitivo. 

 

Fonte: Cardoso Junior (2011). 
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2.2.6    Funil da Inovação 

 

O Funil da Inovação é uma ferramenta que permite a observação das oportunidades 

de negócio em seus mais diversos processos e etapas. O funil, em geral, pode ser usado em 

várias áreas, como o Funil de Vendas, Funil de Projetos, Funil de P&D, Funil de Inovação 

Aberta, Funil de Propósito, dentre outros. O funil de inovação permite que as ideias se 

transformem em projetos. A forma afunilada da ferramenta demonstra o que, na prática, de 

muitas ideias geradas de produtos e serviços, algumas se transformam em negócio. O formato, 

tamanho e divisões variam de autor para autor. Para Gonçalves (2011), o processo de 

inovação pode ser representado num funil com três estágios: 

 

 geração de ideias; 

 avaliação e seleção; 

 implementação. 

 

Apesar de ser uma representação simplória do processo de inovação, o funil 

representa a dificuldade desse processo, onde para se gerar inovação são necessárias muitas 

ideias e um bom sistema de avaliação e seleção para que elas possam ser transformadas em 

projetos. O autor explica que, devido à incerteza inerente à natureza da inovação, torna-se 

inevitável empenhar recursos para obter êxito na inovação. 

Alguns autores apresentam o processo da inovação com mais complexidade, onde o 

funil contempla vários estágios, todos com sua relevância ao desenvolvimento da inovação. 

Com o advindo das formas de comunicação interativas, a geração de ideias se torna um 

processo dinâmico e veloz. A empresa tem aproveitado essas ferramentas de comunicação 

interativa para incrementar a entrada do processo de inovação, se aproveitando de uma 
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geração de ideias livres de paradigmas. Assim podem coletar uma maior quantidade de ideias 

e potencializar o surgimento de negócios inovadores. 

Na Figura 9 observa-se um Funil da Inovação com diversos estágios que demonstram 

a complexidade que o processo pode assumir. Nesse modelo, o ciclo de desenvolvimento da 

inovação é conduzido através de duas grandes fases. Na primeira, as ideias propostas pelos 

integrantes do ecossistema corporativo, através das comunidades criadas na Rede, entram no 

funil de inovação com a proposição de ideias e na sequência passam pelo processo de análise 

e seleção das ideias com potencial inovador (SIMÕES, 2011). 

 

Figura 9 – Modelo de Funil de Inovação. 

 

Fonte: Simões (2011). 

 

As ferramentas apresentadas neste capítulo podem auxiliar as empresas nas mais 

diversas camadas do processo produtivo. 

O Quadro 3 apresenta a lista de ferramentas e as entradas e saídas detalhadas nas 

seções anteriores e nos Apêndices do trabalho. 
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Quadro 3 – Lista de Ferramentas e especificação de entradas e saídas. 

FERRAMENTA ENTRADAS TÍPICAS SAÍDAS TÍPICAS 

CANVAS Interações de Mercado, 

valores e estratégias. 

Plano de negócios ou projeto 

estruturado 

BSC Estratégias, Objetivos e 

Metas 

Mapa Estratégico e 

Indicadores 

Design Thinking Estratégias, Objetivos, Metas 

e Processos 

Metodologia e processos 

orientados  

Oceano Azul Estratégias Priorização estratégica 

Cinco Forças de Porter Interações de Mercado Análise Mercadológica 

Cauda Longa Mercado e Produtos Posicionamento no Mercado 

Matriz BCG Análise de Mercado Posicionamento de Mercado 

Diagrama de Pareto ou  

Curva ABC 

Lista de produtos, 

Alternativas ou soluções  

Classificação em relação a 

importância 

Atravessando o Abismo Mercado Estratégias Mercadológicas 

Matriz SWOT Força, fraquezas, 

oportunidades e ameaças 

Cenários organizacionais 

frente ao mercado 

Pirâmide de Maslow   

5W1H Atividades e 

responsabilidades 

Plano de Ação 

Matriz Gerenciamento do 

Tempo 

Atividades Priorização das atividades 

PDCA Ações e processos de uma 

empresa 

Análise, planejamento e 

execução dos processos 

Diagrama de ISHIKAWA Causas de um problema Compilação e sistematização 

das causas de um problema 

Relatório A3 Variáveis de um problema Fluxo para resolução de um 

problema 

Matriz de ANSOFF Produtos e Mercados novos e 

existentes  

Oportunidades de 

crescimento no mercado 

Quadro de Integração Atividades e tempos de um 

projeto 

Estruturação das atividades 

na linha do tempo 

Quadro To do-Doing-Done Tarefas Pendentes Organização das tarefas 

Quadro de Atividades Tarefas Pendentes Organização das tarefas 

FMEA Identificação de riscos Priorização dos riscos 

SIPOC Processos Modelagem dos processos 

Diagrama de GANTT Tarefas e tempos Planejamento das ações 

Mapas Cognitivos Alternativas para um 

problema 

Representação hierarquizada 

das alternativas 

Funil da Inovação Ideias Projetos 

Fonte: próprio autor. 
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As ferramentas organizam as informações estratégicas para direcionar o processo 

decisório da alta direção, a gestão dos processos produtivos e de criação e para tratar dos 

problemas de produção da organização. No entanto, as ferramentas devem ser selecionadas de 

acordo com a necessidade da organização, pois podem apresentar informações repetitivas ou 

contraditórias dependendo de como forem utilizadas. Para tal, devem ser escolhidas e 

organizadas para que possam otimizar o processo de gestão demandado. 

O Sistema Toyota conhecido por ter desenvolvido uma forma inovadora e eficiente 

para os processos de gestão, produção e desenvolvimento, criou uma ferramenta que pode 

organizar eficientemente as informações gerenciais para um processo de desenvolvimento de 

produtos. Esse conceito é apresentado a seguir.  

 

2.3   Sala Obeya 

 

Com o intuito de criar um ambiente de integração e de observação de ferramentas de 

gestão visual que auxiliem o gerenciamento dos projetos do SENAI-RS, o conceito Obeya foi 

observado como uma ferramenta que vem auxiliando empresas no gerenciamento adequado 

dos seus projetos de desenvolvimento integrado de produtos. 

O conceito de Sala Obeya é originário do Sistema Toyota e foi proposto pelo 

engenheiro Uchiyamada, desafiado a criar um novo método para projetar veículos. 

Tradicionalmente, o engenheiro de projeto se deslocava até as equipes para realizar reuniões 

de alinhamento. Uchiyamada concebeu uma “grande sala” (significado da palavra Obeya, em 

japonês) onde todos os envolvidos no processo gerenciariam e tomariam as decisões do 

projeto em que estivessem envolvidos. Assim, a sala Obeya é o local onde as informações 

para o desenvolvimento de um projeto são exibidas retratando o estado atual do 

desenvolvimento, refletindo os resultados alcançados, as metas que devem ser atingidas, os 
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problemas técnicos encontrados, as decisões tomadas e as contramedidas assumidas (PRADO, 

2013). 

A sala Obeya pode se tornar um espaço para organizar as informações importantes a 

um processo ou projeto, disponibilizando as ferramentas de gestão visual para que os 

responsáveis pelos processos e projetos tenham uma visão geral destes. No entanto, a 

organização das informações torna-se essencial para uma gestão eficiente. A sala Obeya 

contribui exatamente nesse aspecto, apresentando de forma ordenada as informações às partes 

interessadas. 

A sala Obeya está sendo usada em empresas de diferentes setores industriais, 

destaca-se o caso de utilização pela Embraer. O caso de implantação de sala Obeya na 

Embraer é apresentado por Prado (2013). 

Nessa mesma direção, também se observa o caso de utilização de sala Obeya pela 

PSA-Peugeot-Citroen, montadora francesa de veículos automotivos. A utilização da sala 

Obeya por essa empresa é para o desenvolvimento integrado dos seus produtos, onde os 

projetos são discutidos pelos seus escritórios espalhados no mundo através de ferramentas 

digitais. A utilização pela PSA-Peugeot-Citroen é chamada pela empresa de iObeya. 

Desta forma, a sala Obeya tem o objetivo de fornecer as equipes um ambiente visual 

que exponha as informações de forma clara e objetiva para os times de trabalho. 

O conceito de sala Obeya tem se apresentado como um excelente auxílio a muitas 

empresas a não perderem tempo no desenvolvimento dos seus projetos devido à falta de 

clareza e coordenação dos mesmos. Quando usado corretamente, a sala Obeya é uma maneira 

excelente para empresas perceberem como melhorar o seu desenvolvimento de produto por 

causa de seu impacto no projeto como um todo (PRADO, 2013). Sua aplicação na gestão de 

projetos tem a perspectiva de mitigar os riscos, aumentando a velocidade de reação a 

situações adversas ao planejado. 
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A Figura 10 apresenta um exemplo conceitual de Sala Obeya (HORIKIRI apud 

PRADO, 2013), onde se pode observar a disposição das ferramentas para um projeto de 

Desenvolvimento Integrado de Produto. Para esse caso, as ferramentas escolhidas apresentam 

etapas de um projeto específico, explicitando as informações relevantes às partes interessadas 

naquele projeto. 

 

Figura 10 – Layout conceitual de sala Obeya. 

 

Fonte: (HORIKIRI apud PRADO, 2013). 

 

A aplicação do conceito de sala Obeya com as ferramentas adequadas para a 

aplicação de um Escritório de Projetos pode ampliar a obtenção de resultados dos mesmos, 

facilitando o processo de gestão e a observação do estado. Assim, apresenta-se neste trabalho 

a implantação de uma sala Obeya para gestão de projetos de inovação tecnológica no SENAI-

RS. Essa implantação é realizada na Gerência de Inovação e Tecnologia do Departamento 

Regional do Rio Grande do Sul. 



50 
 

O capítulo apresentou o referencial teórico para a realização do trabalho. A revisão 

de gerenciamento de projetos foi realizada para apresentar alguns conceitos referentes a um 

escritório de projetos, para esta atividade, o compêndio sobre gerenciamento de projetos do 

PMI versa adequadamente para suprir as necessidades deste trabalho. Na sequência, foi 

descrito sobre a utilização de ferramentas de gestão visual para utilização na gestão de 

projetos da instituição, nesta parte do trabalho, foi realizado um levantamento de ferramentas 

visuais com potencial para contribuir na sala Obeya, mesmo algumas não sendo escolhidas no 

momento, podem contribuir no futuro em outras atividades do Escritório de Projetos do 

SENAI-RS. Por fim, foram percorridos aspectos importantes sobre a utilização de uma sala 

Obeya, suas características e para o que é utilizada. Estas informações são fundamentais na 

próxima etapa do trabalho, pois subsidiam a implantação da sala Obeya do SENAI-RS, 

assunto do próximo capítulo. 
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3    PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO 

 

Neste capítulo é proposto o modelo de Escritório de Projeto para o SENAI-RS, 

definindo as ferramentas de gestão visual de utilização na sala Obeya para a gestão de 

projetos no Departamento Regional do Rio Grande do Sul. Para a implementação da sala 

Obeya foi importante selecionar as ferramentas além de definir a disposição das informações 

a fim de se obter os resultados de gestão esperados. O presente capítulo apresenta esse 

processo, estando organizado em quatro seções, a saber: na primeira é definido o grupo de 

ferramentas da composição da sala Obeya; na segunda é realizado a disposição das 

ferramentas na sala Obeya; na terceira é demonstrado a utilização das ferramentas no 

Escritório de Projetos; e, na quarta constam as evidências da implantação da sala Obeya na 

gestão de projetos. 

 

3.1    Definição das ferramentas para a gestão visual 

 

Para a atividade de definição das ferramentas, foi necessário elencá-las observando o 

que cada ferramenta atende em relação ao processo completo de gestão. Portanto, as 

ferramentas devem identificar claramente os principais processos do escritório de projetos do 

SENAI-RS, fornecendo a correta visualização dos estados dos projetos, dos processos de 

aquisição e dos negócios que envolvem projetos em tecnologia e inovação do SENAI-RS. O 

objetivo é que as ferramentas possam dispor informações que passem pela estratégia da 

organização até os processos de execução das atividades do Escritório de Projetos específicos 

dessa organização.  

Assim, o Quadro 4 apresenta as ferramentas que atendem ao critério de escolha das 

ferramentas. 
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Quadro 4 – Classificação das ferramentas frente ao atendimento ao critério de escolha. 

 Estratégia Objetivos Processos Atividades 

CANVAS X X X X 

BSC X X   

Design Thinking X    

Oceano Azul X    

Cinco forças de Porter X    

Cauda Longa X X   

Matriz BCG X    

Pareto ou ABC X  X  

Atravessando o Abismo X X   

Matriz SWOT X    

Pirâmide de Maslow  X   

5W1H    X 

Gerenciam. do Tempo    X 

PDCA   X  

ISHIKAWA   X X 

A3   X X 

ANSOFF X X   

Q. de Integr.    X 

To do-Doing-Done    X 

Quadro de Atividades    X 

FMEA   X X 

SIPOC   X X 

GANTT  X  X 

Mapas Cognitivos   X X 

Funil da Inovação   X  

Fonte: próprio autor. 

Com vistas à escolha das ferramentas, o Quadro 4 apresenta a distribuição em 

relação ao atendimento das necessidades do Escritório de Projetos, demonstrando que os 

quatro fatores devem ser atendidos na escolha das Ferramentas. A organização da sala Obeya 

depende dessa distribuição, tendo sido priorizado a escolha das ferramentas que percorrem os 

quatro fatores determinados como essenciais ao processo de gestão dos projetos do SENAI. 

Algumas ferramentas foram pré-definidas por já serem utilizadas no SENAI. Um 

exemplo é a ferramenta CANVAS que já tem ampla utilização nos processos da instituição, 

tanto no Departamento Nacional, como em âmbito regional. Seu uso já contribui para os 

processos institucionais e, portanto, foi selecionada para uso no Escritório de Projetos, por 

atender boa parte das necessidades do escritório, contemplando todos os fatores avaliados, 
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estratégia organizacional, objetivos, processos e atividades do setor. Foi identificada como 

ferramenta fundamental podendo ser usada em várias etapas das atividades do Escritório de 

Projetos, com contribuições relevantes. 

A ferramenta escolhida para atender a dimensão estratégica dos processos do 

Escritório é o BSC, por alinhar as estratégias do setor ao Mapa Estratégico do SENAI-RS. 

Este alinhamento é imprescindível para o sucesso do setor e a ferramenta permite conectar as 

estratégias aos objetivos do Escritório de Projetos. 

Para o processo essencial do Escritório de Projetos, que é a seleção dos principais 

projetos a serem investidos pela instituição, optou-se pela utilização do Funil da Inovação, por 

apresentar a alternativa de filtro para o setor. As entradas e saídas típicas da ferramenta 

atendem as necessidades do setor, conforme Tabela 1, que demonstra as ideias como entradas 

e projetos como saída. 

Na dimensão das atividades, a ferramenta escolhida é o Quadro de Atividades, visto 

que não é tão complexa quanto o Quadro de Integração e nem tão simples, quanto o Quadro 

To Do-Doing-Done, que possui uma especificação das atividades mais simplificada, estas 

ferramentas estão explicitadas, com mais detalhes, nos Apêndices Q e R. Os Quadros de 

Integração, To Do-Doing-Done e de Atividades fornecem as mesmas entradas e saídas típicas, 

a opção é essencialmente por preferência em determinar qual a complexidade das informações 

a serem apresentadas. 

Por fim, dentre as possíveis ferramentas a serem utilizadas na sala Obeya, é 

selecionada a ferramenta Mapas Cognitivos. A escolha se deve a possibilidade de representar 

as diversas alternativas de atendimento das demandas, dentre estas, oportunizar aos usuários 

visualizar mais claramente alternativas de solução diante de um problema a ser resolvido 

contribuindo assim para os processos de tomada de decisão. Além disso, quando um projeto 
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se apresenta para a equipe do Escritório de Projetos, estes se apoiam nesta ferramenta para 

selecionar as equipes de trabalho de um projeto. 

As ferramentas selecionadas bem como seu uso estão detalhadas a seguir. 

 

3.1.1    Ferramenta CANVAS de Modelo de Negócios e de Projetos 

 

A ferramenta de modelo de negócios e projetos CANVAS fornece um padrão de 

utilização que permite a visualização das principais necessidades para o desenvolvimento de 

um projeto, especialmente definindo as principais partes interessadas num modelo de negócio 

esperado com a concretização de um projeto. 

Esta ferramenta será utilizada no Escritório de Projetos de duas maneiras: 

 

 ferramenta para elaboração de projetos em sua versão para modelo de negócios e 

de modelagem de projetos; 

 ferramenta para representação das estratégias do Escritório de Projetos. 

  

A primeira forma de utilização da ferramenta é na elaboração dos projetos, e neste 

sentido pode auxiliar clientes internos e externos do Escritório de Projetos. Ela oportuniza 

representar visualmente objetivos estratégicos, o que pode ampliar a percepção dos resultados 

esperados por ideias, que se transformarão em projetos, facilitando a concretização de ideias 

inovadoras. Ao utilizá-la, primeiramente, se desenha o modelo de negócios de uma ideia, e 

com a representação desta, pode-se partir para o desenho do projeto que deverá alcançar o 

resultado previsto no modelo de negócios proposto. 

A outra forma de utilização da ferramenta é de grande relevância para o Escritório pela 

possibilidade de representar o modelo de negócios do setor. Esta representação é essencial 
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para direcionar as atividades da equipe do setor, mostrando de forma clara os objetivos a 

serem alcançados, objetivos estes sempre alinhados as estratégias organizacionais. 

O modelo de negócios aqui proposto deve estar balizado nas estratégias da empresa, 

assim, o Mapa Estratégico da instituição deverá direcionar as atividades do escritório. Para 

tal, o BSC da instituição será norteador para o setor e apresentado a seguir. 

 

3.1.2    Ferramenta BSC Institucional 

 

Base para a construção do modelo de negócios para o Escritório de Projetos e norteador 

para as atividades do setor, o BSC institucional do SENAI do Rio Grande do Sul foi mais uma 

das ferramentas escolhidas, até porque está em uso pela instituição, mas principalmente por 

identificar que pode atender a dimensão estratégica das ferramentas escolhidas para a sala 

Obeya do escritório de projetos projetado neste trabalho. No mapa estratégico estão elencadas 

as ações prioritárias para a instituição, determinadas para o período de validade do mapa e, 

consequentemente, para todas as atividades das áreas do SENAI-RS. Na Figura 11, é 

apresentado o Mapa Estratégico do SENAI-RS para o período de 2013 a 2017. 

 

Figura 11 – Mapa Estratégico do SENAI-RS 2013–2017. 

 

Fonte: SENAI-RS (2013). 
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O mapa estratégico do SENAI-RS apresenta o direcionamento das ações do SENAI 

como um todo, e é preciso buscar a efetividade do Escritório de Projetos, para posicioná-lo 

nas exigências destas ações estratégicas. Como o Escritório ambiciona a atuação interna e 

externa, ou seja, atendendo ao cliente interno e também realizando prospecção e elaboração 

de projetos junto ao cliente externo, justifica-se o posicionamento junto a dimensão dos 

clientes e dos processos internos do Mapa Estratégico do SENAI-RS. Na Figura 12, são 

apresentadas as dimensões que influenciam nas atividades do Escritório de Projetos e servem 

de base para o modelo de negócios do setor. 

 

Figura 12 – Posicionamento do Escritório de Projetos no Mapa Estratégico. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

A contribuição das ferramentas selecionadas pode ser pensada de forma 

interrelacionada. O CANVAS do Escritório de Projetos prevê suas ações para o atendimento 

dos objetivos estratégicos da delimitação estabelecida para o setor. Enquanto que o Mapa 

Estratégico é a entrada do CANVAS de negócio do Escritório de Projetos, alimentando e 

direcionando o desenho do negócio do setor e na sala Obeya é a informação que é apresentada 

por primeiro na disposição das ferramentas. 

Na próxima etapa para escolha das ferramentas para a sala Obeya será demonstrado o 

todo do Escritório de Projetos, ou seja, em que posição encontra-se cada cliente e para melhor 
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representar esta visão geral de todos os clientes, o Funil da Inovação é usado como ferramenta 

visual desde o processo de aquisição, até os projetos em execução. 

 

3.1.3   Funil da Inovação do Escritório de Projetos 

 

A ferramenta Funil da inovação se apresenta como essencial para o Escritório de 

Projetos do SENAI-RS, pois pode apresentar o posicionamento de cada ideia, bem como a 

proposta, etapas de elaboração ou execução, permitindo, de forma rápida e eficaz, munir a 

equipe do setor com as informações relevantes para o melhor andamento dos processos no dia 

a dia do escritório. 

O Funil escolhido para esta representação é o da Figura 13, adaptado de Simões (2011), 

escolhido por apresentar mais subdivisões que representam mais adequadamente os processos 

que envolvem os projetos de inovação desenvolvidos pelo SENAI-RS. 

 

Figura 13 – Funil escolhido para o Escritório de Projetos. 

 

Fonte: Adaptado de Simões (2011). 

 

O funil permite organizar e gerenciar o portfólio de projetos, desde a concepção das 

ideias até os projetos em execução. Também facilita a observação das oportunidades nas 
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diversas etapas do processo de inovação e pode munir a equipe com as informações essenciais 

para organizar o estágio de cada ideia que adentra o funil. Na Tabela 2, atende a dimensão de 

processos para o Escritório de Projetos. 

 

3.1.4    Quadro de Atividades 

 

O Quadro de Atividades é outra ferramenta que poderá ser utilizada como recurso, já 

que pode contribuir para a organização da rotina diária de uma equipe. No Escritório de 

Projeto pode guiar as ações do grupo com o intuito de estabelecer atividades para cada 

integrante e de que tarefas do setor estejam todas direcionadas para os integrantes da equipe 

de forma organizada. 

As principais tarefas a serem monitoradas no quadro são as de prospecção de empresas 

para o desenvolvimento de parcerias para projetos de inovação, pois são as atividades que 

mais impacto tem na atividade fim do SENAI, possibilitando as unidades operacionais do 

SENAI ampliar a sua capacidade de prospecção de projetos. 

O quadro contém as atividades e o integrante da equipe responsável pelas mesmas, 

indicador do percentual de conclusão da atividade e a distribuição temporal da mesma para 

acompanhar a evolução da atividade. Na Figura 6 é apresentado o quadro proposto e utilizado 

por Prado (2013), que pode servir de referência para o Quadro de Atividades do Escritório de 

Projetos do SENAI-RS. 

 

3.1.5   Mapas Cognitivos 

 

Para o mapeamento das competências técnicas dos SENAI-RS é utilizada a ferramenta 

Mapas Cognitivos. A ferramenta pode contribuir na organização das informações e, portanto, 
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agilizar os processos internos a fim de atingir os objetivos pretendidos neste trabalho. 

Explicitando um pouco mais, a instituição possui um corpo técnico distribuído nos Institutos 

SENAI de Inovação e de Tecnologia, nos Centros Tecnológicos e nas Unidades Operacionais 

e este corpo técnico possui competências variadas e não mapeadas. Isso implica em algumas 

dificuldades para localizar rapidamente o pessoal técnico especializado mais indicado para 

projetos e processos relacionados. Como agilidade é imprescindível para o Escritório de 

Projetos, o uso desta ferramenta pode permitir a localização do técnico com o perfil mais 

indicado para determinadas funções, já que rapidamente acessa competências previamente 

mapeadas, o que pode facilitar a rápida adequação de técnicos especializados para 

determinadas funções, repercutindo positivamente em agilidade, desempenho e produtividade. 

A título de ilustração na figura 14 é apresentado um exemplo de Mapa Cognitivo para 

mapeamento das competências técnicas do SENAI-RS. 

 

Figura 14 – Figura Ilustrativa de um Mapa Cognitivo. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

A utilização do Mapa Cognitivo no Escritório de Projetos apresenta o mapeamento das 

competências, por entender que é a informação mais relevante para a equipe do escritório. É a 
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mais importante, em virtude da necessidade de agilidade na identificação das competências 

técnicas das equipes das unidades do SENAI. 

Para a visualização desta ferramenta é usado uma alternativa tecnológica, a lousa 

digital, pensada em virtude das características de utilização dos mapas cognitivos. 

Explicitando um pouco mais, a atualização desta ferramenta é constante e a quantidade de 

informação é extensa, portanto, opta-se por utilizá-la eletronicamente, para facilitar a 

navegação. A lousa digital é um acessório que conectado a um projetor e um computador, 

permite interagir com a imagem projetada, proporcionando aos usuários ampliar as 

percepções em relação à análise do conteúdo projetado, Figura 15. 

 

Figura 15 – Imagem Ilustrativa da Lousa Digital. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

A Lousa Digital também é utilizada em reuniões para interagir com os participantes, 

inclusive com participantes que não estão no local da reunião, pois permite através de 

software específico a visualização do que está sendo projetado e as interações à distância por 

outros usuários. Algumas empresas a utilizam na sala Obeya para realizar desenvolvimento de 

produto com a colaboração entre seus escritórios de desenvolvimento de produto em vários 

locais do mundo, o que também poderá ser um uso para o setor de projetos do SENAI-RS. 
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3.2    Disposição das ferramentas na sala Obeya 

 

A disposição das ferramentas na sala Obeya do Escritório de Projetos é importante para 

criar a fluidez das informações a serem expostas. O conceito Obeya apresenta como ideia 

principal a disposição em sequência, conforme as etapas ou processos de trabalho do setor ou 

do projeto que está sendo gerenciado neste ambiente. Como a aplicação do conceito Obeya 

em um escritório de projetos é um pouco diferente da utilização nas empresas que possuem 

tais ambientes, devem-se observar quais as informações são essenciais para o fluxo do 

trabalho da equipe. A Figura 16 apresenta a sequência proposta para o Escritório de Projetos 

do SENAI-RS. 

 

Figura 16 – Sequência proposta para as Ferramentas de Gestão Visual. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Por ser um escritório para gerenciamento de vários projetos, é importante que a equipe 

saiba o contexto da inserção do setor no todo da empresa, bem como sua relação com outras 

organizações. Assim torna-se imprescindível a utilização do Mapa Estratégico do SENAI-RS, 
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como primordial para quem entra na sala. Serve como balizador das ações da equipe. A 

disposição da ferramenta pode ser observada na Figura 16, posição [1]. 

Além da contextualização do Escritório de Projetos no ambiente estratégico do SENAI, 

é preciso a clara definição de como este setor deve funcionar. Para tal, pode ser utilizado, na 

sequência, o Modelo de Negócios CANVAS do Escritório de Projetos, que será preenchido 

com o desenho do negócio do setor e pode ser observado na posição [2] da Figura 16. 

Após o posicionamento do setor na estratégia do SENAI, pode-se entrar nos processos 

do Escritório. Neste momento, é que serão analisadas as oportunidades de desenvolvimento 

de inovação submetidas ou apresentadas ao SENAI. Utilizando o Funil da Inovação, percebe-

se o status de cada ideia ou oportunidade, já que ele possibilita a representação da entrada e 

saída do processo do Escritório de Projetos, o que pode ser observado na posição [3] da 

Figura 16. 

O próximo passo da gestão visual do escritório refere-se à organização interna das 

atividades do setor, o que é facilitado pela utilização do Quadro de atividades, que se encontra 

na posição [4] da Figura 16 e permite a organização da equipe frente aos desafios 

apresentados ao Escritório. 

O painel que se apresenta na sequência é a lousa digital que menciona um conjunto de 

informações referentes à execução dos projetos que estão na carteira de projetos do SENAI-

RS. A informações apresentadas na lousa digital permitem algo importante para a equipe que 

é a observação do estado, tanto físico quanto financeiro, dos projetos em andamento, para que 

possam ter uma ação mais imediata quando algum desvio for identificado. Assim, com este 

painel, é possível utilizar várias ferramentas de forma eletrônica, para discutir o andamento e 

as alterações do estado de cada informação apresentada pelas ferramentas de gestão visual do 

Escritório de Projetos. A Lousa Digital está localizada na posição [5] da Figura 16. 
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Na sequência, o Escritório de Projetos tem as ferramentas CANVAS, para aplicação 

com os clientes internos e externos do Escritório de Projetos, posições [6] e [7] da Figura 16. 

A lógica de utilização destas ferramentas é a criação de projetos a partir de ideias conceituais 

apresentadas ao SENAI-RS. As ferramentas facilitam esses processos, permitindo, 

primeiramente desenhar o modelo de negócios e depois, o projeto como um todo. 

Ressalto que a disposição pensada para as ferramentas de gestão visual na sala Obeya 

do Escritório de Projetos visa a passagem por todas as etapas do processo do setor e assim 

está definida para potencializar os resultados da equipe. Assim sendo a sala Obeya do 

Escritório de Projetos fica definida conforme mostrado na Figura 17. 

 

Figura 17 – Definição da sala Obeya do Escritório de Projetos. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Com a disposição das ferramentas definidas, surge a necessidade de aplicação destas 

nos processos diários do Escritório de Projetos, o que implica na correta utilização das 

ferramentas pela equipe de trabalho do setor, essencial para o sucesso da sala Obeya do 

SENAI-RS. 
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3.3   Aplicação das ferramentas no Escritório de Projetos 

 

O início da aplicação das ferramentas no Escritório de Projetos é uma importante fase 

para a implantação da sala Obeya do SENAI-RS. A correta disposição das informações vai 

tornar eficiente o processo de gestão dos projetos, assim, para que as informações sejam 

apresentadas, cada uma das aplicações das ferramentas de gestão visual devem apresentar 

informações atualizadas. 

O primeiro conjunto de informações é o alinhamento do Escritório com as estratégias 

institucionais. Para isso, inicia-se com a apresentação de informações estratégicas do SENAI. 

Assim, a primeira informação apresentada é o BSC da instituição, que é o último mapa 

aprovado, sendo este oficial e para ser usado até o período de sua validade. Com a informação 

das estratégias definidas deve-se apresentar o alinhamento do escritório com estas estratégias. 

Para este alinhamento, foi definida a ferramenta de modelo de negócios CANVAS. Na Figura 

18 é observado o CANVAS do negócio do Escritório de Projetos do SENAI-RS. 

 

Figura 18 – Modelo de Negócios CANVAS do Escritório de Projetos. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

 Após a definição e apresentação das informações relativas à estratégia institucional e 

do escritório de Projetos são mostradas informações relativas aos trâmites com os clientes do 
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escritório. Para isso, utiliza-se o Funil da Inovação, que oportuniza a visualização das 

informações, o posicionamento de cada ideia, o status das ideias apresentadas e projetos que 

podem ser elaborados ou estão em execução pelo SENAI-RS. Esta ferramenta é de 

atualização manual, pela própria equipe, para que se possam observar todas as ideias e expô-

las de forma mais direta e simplificada. Na figura 19 é observada a aplicação da ferramenta na 

sala Obeya. 

 

Figura 19 – Aplicação piloto do Funil da Inovação no Escritório de Projetos. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

A próxima ferramenta apresenta o Quadro de Atividades da equipe do Escritório de 

Projetos. O quadro apresenta o dia a dia das atividades da equipe no setor, com a descrição da 

atividade ou ação, organizadas de modo a apresentar o responsável, bem como sua frequência, 

identificando as tarefas diárias, semanais e mensais. Além disso, a ferramenta possibilita, por 

exemplo, organizar ações por ordem de prioridade, destacando urgências. Essa representação 

visual permite o acesso de cada um sobre suas próprias responsabilidades, com a visão geral 

das responsabilidades dos demais membros. Ao gestor, esse acesso rápido e claro permite 

uma visão geral de atividades do setor, permitindo o redirecionamento de ações sempre que 

necessário para garantir o cumprimento de demandas da área. O gestor, ao visualizar as 

atividades de forma organizada monitora mais facilmente o desempenho individual e do 
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grupo, sendo inclusive um recurso de gestão por evidenciar possíveis problemas de 

desempenho ou cumprimento de prazos. 

Outra ferramenta utilizada é a Lousa Digital. Seu uso foi pensado como uma forma de 

ampliar o espaço disponível na sala Obeya, ou seja, por concentrar a visualização de algumas 

ferramentas de gestão, o espaço pôde ser melhor aproveitado. Além dessa contribuição, 

disponibiliza a visualização de algumas ferramentas web que o SENAI utiliza para gestão de 

projetos, como o Sistema de Gestão Financeira do SENAI (SGF).  

Esse sistema é utilizado para realizar a gestão de todos os projetos com apoio do 

Departamento Nacional do SENAI, com uso obrigatório para os projetos desenvolvidos em 

parceira entre os Departamentos Regionais e o Nacional. Visualizá-lo na Lousa Digital, 

contribui alinhando os processos do setor com as demandas de preenchimento desse sistema. 

Na Figura 20 pode-se observar o software de gestão de projetos do Departamento 

Nacional do SENAI, exemplificando, apresenta-se uma tela do SGF. 

 

Figura 20 – Visualização do Sistema de Gestão de Apoio Financeiro do SENAI. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Na Figura 21, observa-se a visualização do SGF na lousa digital do SENAI-RS, que 

auxiliará na visualização da carteira de projetos da instituição. 
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Figura 21 – Visualização do SGF na Lousa Digital do SENAI-RS. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

A lousa digital também permite desenvolver tarefas interativas utilizando as ferramentas 

de gestão visual do escritório de projetos. Desse modo, a principal ferramenta que pode ser 

trabalhada digitalmente, utilizando a Lousa Digital, é o CANVAS – Modelo de Negócios e 

Modelo de Projetos. De forma interativa pode ser discutido com as partes interessadas o 

modelo de negócios para uma ideia, facilitando definições necessárias à elaboração do 

projeto, permitindo ir além, já que, pode-se desenhar o projeto para que o resultado do modelo 

de negócios seja alcançado. Na Figura 22 observar-se a utilização de um CANVAS para 

discussão de um modelo de negócios. 

 

Figura 22 – Discussão de um Modelo de Negócios na Lousa Digital. 

 

Fonte: próprio autor. 
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Outra ferramenta interessante para a utilização da Lousa Digital é o Funil da Inovação, 

onde a equipe pode discutir qual a posição de cada ideia, ordená-las conforme a prioridade, 

escolhendo o que segue ou não, podendo ser utilizada para organizar demandas internas, 

como por exemplo, na definição de responsabilidades para cada um na equipe. Na Figura 23, 

é apresentada uma ilustração da utilização da ferramenta na discussão de posicionamento das 

ideias no Funil. 

 

Figura 23 – Exemplo ilustrativo de exercício com o Funil da Inovação. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Na aplicação das ferramentas para montagem e estruturação de projetos e planos de 

negócios, temos as ferramentas sem preenchimento. Estas permitem que a equipe insira 

informações diversas para servirem de base para a criação de modelos de negócios e desenho 

dos projetos. Na Figura 24 vemos a disponibilização da ferramenta CANVAS na sala Obeya. 

 

Figura 24 – CANVAS para utilização na sala Obeya. 

 
Fonte: próprio autor. 
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3.4    Implantação do Escritório de Projetos do SENAI-RS 

 

A Sala Obeya do SENAI-RS é um dos locais do Escritório de Projetos. Isso porque a 

estrutura inicial do setor é composta por duas salas, uma sala para os técnicos do setor e a sala 

Obeya para gestão de projetos. A Figura 25 apresenta o layout do setor. 

 

Figura 25 – Layout proposto para o Escritório de Projetos. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Neste capítulo foi definido o conjunto de ferramentas para utilização na sala Obeya, 

bem como, a disposição delas com o intuito de implantar a sala Obeya. Com o Escritório de 

Projetos em andamento, conclui-se a implantação da sala Obeya e do Escritório de Projeto, 

como apresentado no escopo deste trabalho. No próximo capítulo é avaliado o trabalho 

realizado, apresentando algumas considerações da análise sobre a utilização do conceito 

Obeya em uma sala de gestão de projetos, bem como, algumas de suas principais 

contribuições para os processos da área.  
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4    ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O capítulo em questão apresenta a discussão dos resultados obtidos no trabalho. 

Além da proposta foi possível implementar as ferramentas de gestão visual. Assim, o presente 

capítulo apresenta os aspectos principais identificados na análise dos resultados obtidos tanto 

com a proposta como na implantação da sala Obeya na estruturação do Escritório de Projetos 

para o SENAI-RS. Para tal, são apresentados os resultados obtidos, com referência as 

vantagens e desvantagens percebidas na implantação da sala Obeya.  

A análise dos resultados obtidos com a elaboração do projeto para implantação das 

ferramentas apontam benefícios para a gestão de projetos, confirmados com a conclusão da 

operação piloto do Escritório de Projetos do SENAI-RS, quando ainda outros benefícios 

puderam ser identificados.  

O presente trabalho teve como objetivo principal propor um modelo de ambiente de 

gerenciamento de projetos com a utilização de ferramentas visuais para prospecção, 

execução e monitoramento dos projetos articulados junto às empresas. Esse objetivo foi 

atingido,  e portanto, o trabalho em questão obteve êxito pela proposição de um ambiente de 

gerenciamento de projetos com a utilização de ferramentas de gestão visual, com a utilização 

de uma sala Obeya, contemplando a ideia de um modelo de gestão que contribuísse para 

organização das informações pertinentes a prospecção, execução e monitoramento dos 

projetos da carteira do SENAI-RS.  

As ferramentas foram dispostas de forma que o entrante do ambiente pudesse ter a 

percepção na visualização da sequência lógica das informações da organização dos processos 

do Escritório de Projetos da instituição. A seguir, encontra-se a descrição de como as 

ferramentas foram dispostas no ambiente físico do setor, com uma reflexão sobre aspectos 
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percebidos em sua utilização. Essa foi uma primeira forma de organização, porém poderá ser 

revista e reorganizada conforme as necessidades emergentes. 

A disposição das ferramentas pode ser observada na figura 26. 

 

Figura 26 – Apresentação da disposição de ferramentas na sala Obeya do SENAI-RS. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Logo na entrada da sala pode-se encontrar o BSC do SENAI-RS que norteia todas as 

ações da instituição e serve de referência para as ações do Escritório de Projetos. Estas ações 

estão organizadas no CANVAS de negócios do Escritório e sua visualização logo na entrada 

facilita para a equipe ter clareza da importância em perceber o seu papel no Mapa Estratégico 

do SENAI-RS e no que o Escritório de Projetos pode contribuir com a missão institucional. 

Esse papel é desenhado no CANVAS de negócio do setor, principalmente no campo que 

determina a proposta de valor do Escritório de Projeto. O seu modelo de negócio apresenta a 

forma de atuação da equipe, suas principais interações com clientes internos e externos, os 

principais parceiros, a proposta de valor do setor, os principais recursos, bem como os demais 

fatores que delimitam a estratégia do Escritório de Projetos. 

Após a apresentação da estratégia do escritório, a sala Obeya dispõe do Funil da 

Inovação. A ferramenta organiza as informações de entrada e saída do processo de gestão dos 
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projetos, pois apresenta as informações de captação das ideias, análise das ideias potenciais, 

status dos projetos em execução e projetos finalizados. 

Em seguida, a organização interna da equipe no quadro de atividades. Esta 

ferramenta é essencial para que a equipe possa organizar as ações deste setor, especialmente 

balizada pelas informações do Funil da Inovação. Visualizar as atividades de sua 

responsabilidade permite a cada membro da equipe maior clareza de atividades que precisam 

realizar, bem como, seu encadeamento com o que os demais realizam. Isso pode facilitar o 

entendimento do seu papel na equipe de trabalho e a implicação de suas ações no desempenho 

da equipe como um todo. Pode-se pensar que essa ferramenta, ajude na representação mental 

do papel de cada um na equipe de trabalho, com registro claro de suas atividades, bem como 

da equipe como um todo. 

Na sequência encontra-se a lousa digital do SENAI-RS. Esta ferramenta se 

caracteriza pela versatilidade e permite a apresentação de várias informações, especialmente, 

as que se encontram em ambiente web. O SENAI tem cada vez mais utilizado ferramentas 

baseadas na internet para realizar a gestão de suas informações gerenciais e a gestão de 

projetos também se enquadra neste processo. Assim, visualizar as informações em meios 

eletrônicos, traz benefícios no sentido de um acesso mais rápido a um maior número de 

informações ao mesmo tempo, otimizando tempo e agilizando processos. A ferramenta 

permite acessar as informações dos projetos por meio do SGF, observando o status deles 

através da visualização dos gráficos de Gantt da execução dos projetos. Na lousa, também é 

possível utilizar a ferramenta Mapa Cognitivos para observar as competências do SENAI-RS, 

como a atualização desta é frequente, a melhor forma de visualizar estas informações e de 

forma eletrônica. O CANVAS também pode ser utilizado eletronicamente, dependendo da 

interação que será realizada com os clientes e pode ser utilizada em conjunto com as duas 

próximas ferramentas na disposição da sala Obeya. 
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Depois da lousa digital, utilizam-se duas ferramentas CANVAS, o modelo de 

negócios e o de projetos. A ideia é tê-los vazios para utilização em discussões de trabalho. 

Pensou-se em utilizar desse modo, porque se percebe que no dia-a-dia de trabalho, há 

momentos em que surgem ideias novas e com um valor potencial, trazidas pela própria equipe 

de trabalho ou mesmo outros colaboradores externos. Nestes momentos, a equipe pode lançar 

mão da lousa digital para registro da ideia e partir logo para a elaboração do modelo de 

negócios baseado nesta e quando este representar o potencial adequado, a elaboração de um 

CANVAS de projetos para iniciar e nortear a elaboração de um projeto para alimentar o Funil 

de Inovação do Escritório de Projetos. 

A Figura 27 apresenta a disposição da sala Obeya e o layout do Escritório de Projetos 

como setor para gestão de projetos do SENAI-RS. 

 

Figura 27 – Layout do Escritório de Projetos e disposição da sala Obeya. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Quanto aos objetivos específicos propostos, foram todos atingidos conforme 

apresentado a seguir. O primeiro objetivo propôs definir ferramentas de gestão visual para 

utilização na gestão dos projetos da carteira do SENAI-RS, e essa definição foi mostrada no 

capítulo anterior, onde foram apresentadas as ferramentas que podem auxiliar os processos 

envolvidos no Escritório de Projetos específicos para o SENAI-RS. Cabe assinalar que as 
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ferramentas definidas não se limitam apenas aos processos diretos da gestão de projetos, mas 

estendem a utilização para diversos outros fatores, como estratégia, gestão e qualidade. A 

definição das ferramentas procurou atentar para a necessidade de munir de informações os 

usuários, para ampliar a aplicação conhecida da sala Obeya, fruto da aplicação do trabalho. 

Percebeu-se que as ferramentas escolhidas contemplam as necessidades do setor e estão 

alinhadas as estratégias e objetivos institucionais para o setor, e por isso, foram assim 

selecionadas. Cabe assinalar que poderão ser incluídas novas ferramentas na medida em que 

emergir novas demandas, bem como, reformular as já existentes. Portanto a definição destas 

ferramentas foi realizada com o intuito de estabelecimento do Escritório de Projetos em sua 

fase piloto, fruto dos objetivos deste trabalho, porém, seu formato e uso podem ser 

reformulados ao longo do processo. 

Esse levantamento das ferramentas de gestão visual permitiu ampliar a percepção da 

utilização das ferramentas e a importância do alinhamento dos processos do Escritório de 

Projetos com as estratégias da instituição o que adicionou para a sala Obeya o Mapa 

Estratégico do SENAI-RS. O Mapa é de suma importância para guiar os objetivos do setor e 

alinhar com as estratégias corporativas. 

Com a definição das ferramentas de gestão visual é sugerido a disposição das 

ferramentas na sala Obeya do Escritório de Projetos, atendendo assim o segundo objetivo 

específico do trabalho, o qual pretendia propor a disposição das ferramentas visuais para o 

gerenciamento de projetos, no modelo de sala Obeya, para a Gerência de Inovação e 

Tecnologia do SENAI-RS.  

A proposição da disposição das ferramentas de gestão visual foi influenciada pela 

necessidade de dar uma sequência para as informações a serem dispostas, conforme a Figura 

16. A sequência de um a sete foi pensada para facilitar a visualização de quem entra na sala, 

para que possa enxergar a sequência lógica das informações de estratégias e processos do 
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Escritório de Projetos. Ao ser implementada, a disposição escolhida contribui também para a 

utilização das ferramentas de gestão visual, permitindo uma disposição de informações 

conforme seu grau de importância para os objetivos corporativos do SENAI. 

Quanto ao terceiro objetivo, implementar uma sala Obeya com as ferramentas 

visuais para realizar o gerenciamento de projetos no Escritório de Projetos do SENAI-RS; foi 

atendido, visto que a sala Obeya foi criada e as informações relativas a todos os processos do 

Escritório de Projetos estão dispostas nas ferramentas escolhidas para a sala Obeya do 

SENAI-RS. A contribuição da sala Obeya em ofertar suporte aos processos de gerenciamento 

de projetos está alinhadas com as estratégias organizacionais institucionais e tornam a sala 

Obeya uma ferramenta de suporte para a gestão de projetos do SENAI-RS. 

Quanto ao quarto objetivo específico, testar o modelo proposto para o 

gerenciamento de projetos com aplicação do conceito Obeya a um escritório de projetos; foi 

atingido já que houve a implantação da sala Obeya para o Escritório de Projetos do SENAI-

RS. Esta proporcionou um ambiente inovador para a gestão de projetos do SENAI do Rio 

Grande do Sul, permitindo a equipe ter em mãos as principais ferramentas necessárias para o 

desenvolvimento das atividades de responsabilidade do Escritório de Projetos. A utilização 

das ferramentas foi aprovada em vistas a rápida introspecção delas na rotina da equipe no 

setor, sendo percebido, mesmo em curto espaço de tempo, benefícios importantes. 

Assim, percorrendo os objetivos traçados no inicio do trabalho fica evidente que se 

atingiu as metas propostas, sendo observado que houve êxito em aplicar os conceitos Obeya 

num Escritório de Projetos, na exploração das ferramentas de gestão visual e na importância 

da utilização das ferramentas. 

A implantação da sala Obeya proporcionou vantagens ao processo de gestão de 

projetos. Percebeu-se que a aplicação do conceito Obeya para a estruturação de um escritório 

de projeto é uma contribuição inédita para a matéria de gerenciamento de projetos, pois 
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proporciona inúmeros acréscimos num ambiente deste tipo e alguns resgates a antigas 

técnicas para a gestão de projetos. Isso pode ser evidenciado no fato de a maioria das 

ferramentas atuais se apresentam de forma eletrônica e o conceito Obeya promove a utilização 

de ferramentas visuais manuais, como antigamente eram usadas na gestão de projetos. 

Entretanto, o conceito Obeya não trata apenas da utilização das ferramentas, mas, também, da 

disposição das mesmas, com o intuito de ter uma conexão entre as informações a serem 

expostas e da interação das equipes dos projetos.  

Outro fator importante para a utilização do conceito de sala Obeya é que as 

ferramentas tenham um sentido claro para os usuários do ambiente e que estes estejam 

confortáveis com a exposição das informações. Neste sentido, é importante mencionar a 

percepção da equipe com a necessidade das informações exposta na sala Obeya, pois 

precisam desta percepção de valor para que possam entender a importância de atualizar as 

informações expostas nas ferramentas. Se as informações estiverem desatualizadas, estas não 

serão mais necessárias. 

Portanto, podem-se perceber inúmeras vantagens da aplicação do conceito Obeya 

num Escritório de Projetos, estas vantagens são elencadas a seguir: 

 

 Apresentação visual das informações dos projetos. Neste caso as informações 

não ficam confinadas no ambiente virtual, são expostas no ambiente de 

trabalho para que a equipe possa ficar em contato permanente com as 

informações que lhes são importantes; 

 Informações relevantes são expostas para todas as partes interessadas. Todos 

os envolvidos nos processos do Escritório de Projetos podem acessar as 

informações de forma fácil e rápida; 
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 Permite rápida identificação de desvios. Com as informações apresentadas e 

atualizadas em tempo real, é possível identificar e agir frente a possíveis 

desvios nos processos de gerenciamento dos projetos; 

 Proporciona a observação dos elos entre as ferramentas. Interliga as 

informações das ferramentas e proporciona a percepção da equipe que os 

projetos estão ligados às estratégias da instituição e que tudo faz parte da 

missão institucional; 

 Cria um ambiente de interação entre as partes interessadas. A sala Obeya cria 

um ambiente para discussão de cada etapa dos processos envolvidos na 

dinâmica de trabalho do Escritório de Projetos do SENAI-RS; 

 Realiza a análise da relação entre as estratégias do SENAI e os projetos a 

serem desenvolvidos com a indústria. Permite a identificação institucional 

com sua linha de atuação em inovação e o atendimento da missão 

institucional. 

 

As vantagens são observadas através da proposição da sala Obeya. A própria 

sugestão de disposição e a escolha das ferramentas de gestão visual delimitam os ganhos que 

estas escolhas proporcionaram ao Escritório de Projetos do SENAI-RS.  

Apesar das vantagens apresentadas, observam-se algumas desvantagens com a 

aplicação do conceito Obeya, que devem ser tratadas para minimizar os impactos nas rotinas 

do Escritório de Projetos.  

Dentre os aspectos apontados, alguns ainda precisam ser observados e acompanhados 

para que se comprove que devam contar negativamente na utilização de Obeya num Escritório 

de Projetos. Apesar da ressalva, os aspectos a seguir são apresentados como possíveis 

desvantagens a serem observados na utilização de uma sala Obeya. 
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 Apresentação visual de poucas informações dos projetos, demandando uma 

seleção adequada das ferramentas a serem utilizadas. Cada projeto possui 

inúmeras informações de gestão do gerente de projetos, este conjunto de 

informações permite a atuação deste nos desvios e no atendimento dos 

objetivos. Na sala Obeya serão expostas algumas destas informações que 

podem não ser suficientes para um eficiente monitoramento destes projetos; 

 Atualização ineficiente das informações dispostas nas ferramentas. Esta é 

uma deficiência importante que deve ser monitorada para que não aconteça 

uma desatualização das informações, as ferramentas da sala Obeya devem 

estar sempre atualizadas para que não se corra o risco da identificação tardia 

de um desvio; 

 Exposição de informações para pessoas não autorizadas, ocasionando 

vazamento de informações que podem ser questionadas pelos clientes. O 

sigilo de informações é essencial para o processo de inovação, qualquer falha 

neste processo pode causar uma grande perda de competitividade ao cliente 

do Escritório de Projeto; 

 Não exposição de informações sigilosas de alguma ideia ou projeto, 

acarretando a necessidade de suprimir informações importantes para a gestão 

visual da equipe do Escritório de Projetos. Em virtude do sigilo necessário, 

algumas informações podem vir a serem suprimidas na atualização das 

ferramentas, estas informações podem ser essenciais para o acompanhamento 

gerencial dos processos do escritório. 
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As desvantagens apresentadas podem ser divididas em dois tópicos: apresentação de 

informações de forma inadequada e exposição de informações sigilosas. Ambas problemáticas 

devem ser cuidadosamente exploradas na fase piloto do Escritório de Projetos do SENAI-RS. 

Portanto, a equipe do setor deve ser metódica na atualização das informações e escolher as 

informações pertinentes para as ferramentas visuais. Enfrentando a outra problemática, 

devem-se observar as informações referentes ao sigilo, só expor informações que não 

comprometam, ou que possam ocorrer em perda de competitividade aos clientes. 

Apesar de alguns aspectos que podem ser dificultadores do processo, de um modo 

geral, os benefícios são em maior número e tendem a ser ampliados e melhor evidenciados na 

medida em que se seguir o uso do modelo na área de projetos. Acredita-se que, os resultados 

obtidos com a implantação de uma sala Obeya no Escritório de Projetos do SENAI-RS serão 

relevantes para a gestão dos projetos de forma ampla. Como o SENAI possui diversos 

gerentes de projetos espalhados pelo estado do Rio Grande do Sul, torna a atividade de gestão 

da carteira mais complexa e era preciso algo que pudesse tornar este processo mais ágil e 

fácil. A implantação deste projeto vem permitindo isso com êxito. A utilização do conceito 

Obeya vem para permitir uma gestão adequada dos projetos que estão sob a guarda do 

Escritório de Projetos. Cabe salientar que no Escritório de Projetos do SENAI-RS, os gerentes 

de projetos têm objetivos diferentes no processo de execução dos projetos, apesar de serem 

motivados por requisitos diferentes, todos seus esforços devem estar alinhados às 

necessidades estratégicas da organização. As principais diferenças entre o papel dos gerentes 

de projetos e do Escritório de Projetos são apresentadas a seguir (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, 2013): 

 

 Os gerentes de projetos devem se concentrar com os objetivos definidos para 

os projetos, enquanto o Escritório de Projetos deve se preocupar com as 
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principais mudanças no planejamento da instituição, que podem afetar 

positiva ou negativamente os projetos, mas também podem ser vistas como 

oportunidades para alcançar de forma mais efetiva os objetivos do negócio. 

 Os gerentes de projetos devem monitorar, controlar e agir sobre os recursos 

alocados para um projeto, a fim de atingir os objetivos planejados, enquanto o 

Escritório de Projetos deve estar atento ao uso dos recursos organizacionais 

compartilhados entre todos os projetos e ter ação sobre esta variável a fim de 

otimizar os resultados para a instituição. 

 Os gerentes de projetos devem gerir as restrições dos projetos, incluindo o 

escopo, o cronograma, os custos, a qualidade e demais fatores envolvidos nos 

projetos individuais, enquanto o Escritório de Projetos deve gerenciar as 

metodologias, os padrões, os riscos e as oportunidades globais, bem como, as 

métricas e as interdependências entre os projetos. 

 

A observação destas diferenças foi aqui referida para evidenciar a importância que a 

sala Obeya tem para que o Escritório de Projetos possa enxergar de forma sistêmica a 

prospecção, a execução e pós-projetos dos clientes do SENAI-RS. O uso das ferramentas tem 

permitido atender a necessidade de em tempo real estar observando o status das ações 

envolvidas com o processo de inovação do SENAI para Indústria. Assim, a sala Obeya vem 

contribuindo de forma muito positiva para o processo de gestão de projetos como um todo, 

dentro da instituição.  

A proposta de implantação de uma sala Obeya para gestão de projetos é uma 

proposta nova para o processo de gerenciamento de projetos. A sala Obeya na prática 

observada não é utilizada para esta finalidade é para gerenciamento de apenas um projeto 

específico de desenvolvimento de produto. A proposta do presente trabalho foi estender a 
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ideia para a gestão de vários projetos num escritório de projetos, o que pôde ser contemplado. 

A aplicação tornou-se interessante no momento que identificou a necessidade de apresentar 

ferramentas que pudessem deixar claro os objetivos estratégicos da instituição. A 

complexidade da utilização do conceito de sala Obeya para um escritório de projetos se 

manifesta na quantidade de informações que devem ser expostas quando da aplicação de uma 

sala numa instituição que possui mais de cinquenta projetos de inovação em execução e mais 

de uma centena de ideias no seu Funil da Inovação. 

O presente capítulo fez uma análise dos resultados obtidos e apresentou as principais 

vantagens e desvantagens da utilização de uma sala Obeya num escritório de projetos. Essa 

análise pode contribuir para o gerenciamento de projetos, na medida em que faz alusão a 

alguns aspectos que devem ser considerados na continuidade da disposição pensada. Ressalto 

que o modelo permite que possam ser agregadas mais ferramentas para suportar os processos 

de um escritório de projetos, bem como, várias ferramentas podem ser usadas em momentos 

distintos conforme a necessidade do SENAI-RS. 
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5    CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresenta algumas considerações finais sobre o estudo aqui 

desenvolvido, concluindo assim a proposta deste trabalho. Retomando a questão problema, 

alguns aspectos quanto aos objetivos propostos, os quais, conforme já assinalados no capítulo 

anterior, foram atingidos.  

O presente estudo buscou responder quais ferramentas de gestão visual podem ser 

utilizadas e como podem ser organizadas para a estruturação de um escritório de 

gerenciamento de projetos na Gerência de Inovação e Tecnologia do SENAI-RS. Para tal, 

delimitaram-se os objetivos, os quais foram atingidos ao longo dos capítulos. O trabalho 

responde a questão problema ao levantar ferramentas de gestão visual, com a seleção de quais 

poderiam contribuir para o gerenciamento de projetos da organização em questão.  

Além da proposta o uso das ferramentas puderam ser testadas e analisadas com 

considerações importantes para o desafio de gerenciar uma área importante como esta. A 

utilização do conceito Obeya com o intuito de beneficiar o processo de gerenciamento de 

projetos, agregando um novo método para visualização das informações contribuiu para 

oferecer condições propícias para uma eficiente gestão dos projetos que fazem parte da 

carteira do SENAI-RS. Dada a quantidade de informações a serem gerenciadas pela área que 

conta com um volume alto de projetos, conforme já esclarecido no capítulo anterior, a 

contribuição deste estudo tem grande relevância por apontar vários benefícios para agilizar e 

qualificar os processos da área, com consequências positivas para a organização como um 

todo.  

A implantação da sala Obeya para gestão de projetos no SENAI-RS foi uma proposta 

nova para o processo de gerenciamento de projetos da instituição. Como a proposta do 

trabalho era estender a ideia do conceito de sala Obeya para a gestão de vários projetos no 
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Escritório de Projetos da instituição, este pôde aplicar a utilização de ferramentas de gestão 

visual no processo de gerenciamento de projetos, proporcionando um ambiente de gestão mais 

eficiente. A disposição da sala permite que os objetivos estratégicos da instituição possam ser 

apresentados de forma clara para os usuários do Escritório de Projetos. 

A complexidade da utilização do conceito de sala Obeya para um escritório de 

projetos se manifesta na quantidade de informações que precisam ser expostas. Neste caso o 

SENAI-RS apresenta uma complexidade maior, visto que a sua carteira de projeto apresenta 

uma quantidade de projetos elevada, em torno de cinquenta projetos em execução e mais uma 

quantidade considerável de ideias no seu rol de possíveis projetos a integrarem a carteira do 

SENAI-RS. 

Para suprir a necessidade de expor uma quantidade de informações superior ao que 

pode ser exposta por ferramentas tradicionais, estando limitado no espaço físico da sala, 

buscou-se novas formas de visualização das informações, visto que boa parte das informações 

encontram-se em ferramentas digitais e dificilmente poderiam ser atualizadas e transpostas 

para ferramentas visuais para exposição de forma tradicional nas paredes da sala Obeya. 

Assim sendo, foi testada a ferramenta lousa digital para apresentar as ferramentas que se 

encontram em ambiente web. Na utilização destes equipamentos, verificou-se a prática de 

utilização para interação de escritórios distantes um do outro, aumentando a interatividade 

entre os usuários. A adaptação realizada foi na apresentação de diversas ferramentas que 

concentram um número maior de informações e podem sanar o problema da quantidade de 

informações a serem expostas e que devem ser mantidas atualizadas para que a efetividade da 

gestão dos projetos seja alcançada. Desta forma a amplitude de informações que podem ser 

expostas é maior e podemos diminuir os riscos inerentes à gestão quando a carteira de 

projetos de um escritório é muito grande.  
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O conceito Obeya tem como sua principal característica a disposição das 

informações relevantes para a execução de uma ou várias atividades, através da exposição de 

ferramentas visuais pelas paredes de uma sala que proporciona um ambiente propício para a 

interação dos integrantes do time de trabalho. Como o objetivo principal do trabalho era 

propor um ambiente para o gerenciamento de projetos, foi necessário estudar quais as 

ferramentas poderiam contribuir neste ambiente e para isso foram pesquisadas ferramentas 

que podem ser utilizadas para gestão visual dos processos de uma empresa e adaptá-las ao 

contexto dessa organização. Como a amplitude dos processos que devem ser cobertos por esta 

área é grande buscou-se ferramentas para desenvolver e monitorar as estratégias, ferramentas 

para a definição e monitoramento dos processos e para a atuação de uma empresa frente aos 

seus clientes. Assim, o estudo oportunizou o levantamento de um bom número de ferramentas 

que podem ser utilizadas no gerenciamento de projetos de modo a contemplar os principais 

processos do Escritório de Projetos do SENAI-RS, bem como, de outras organizações, de 

acordo com as especificidades de cada contexto. 

A disposição das ferramentas seguiu uma sequência lógica para cobrir os processos 

do Escritório de Projetos conectando-os aos objetivos estratégicos da instituição e 

interligando os clientes do SENAI a missão institucional. Esta cobertura permite a visão geral 

dos processos e uma gestão sistêmica dos projetos pela equipe do escritório. Esse alinhamento 

aos objetivos e estratégias organizacionais foi essencial para o sucesso da implantação do 

projeto, estando evidenciado pelos benefícios da aplicação das ferramentas já descritos em 

capítulos anteriores. 

Os benefícios identificados com a implementação da sala Obeya para o SENAI-RS 

se estendem até outras organizações, em outros processos de gerenciamento de projetos, 

agregando novos conceitos e métodos aos estudos já existentes, com a apresentação de uma 

nova forma de organização para um escritório do gênero. As vantagens da aplicação da sala 
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Obeya são inúmeras e por ter sido possível implementá-la em um setor de alta complexidade 

com sucesso, agrega valor a um processo bem estabelecido e reconhecido como o 

gerenciamento de projetos. 

A proposta de utilização do conceito de sala Obeya ao gerenciamento de projetos do 

SENAI-RS abre uma frente para futuros estudos relativos ao assunto. Fazendo uma análise 

dos próximos passos para o trabalho de aplicação do conceito Obeya para gerenciamento de 

projetos, podem sre realizados os estudos que não foram escopo deste trabalho, mas que são 

importantes para que a sala Obeya possa continuar agregando valor na gestão. Dentre estes 

aspectos, a verificação da eficácia da utilização das ferramentas visuais, bem como a 

avaliação da aplicação de cada ferramenta a projetos específicos do SENAI-RS poderiam 

contribuir para melhorias na implementação como um todo. Pensa-se que esta pode ser uma 

possibilidade para continuidade do presente trabalho, para dar sequencia a uma análise mais 

aprofundada da aplicação da sala Obeya na implantação do Escritório de Projetos do SENAI-

RS.  

Para realizar um trabalho deste porte é necessário definir métricas para que possa ser 

medida a influência destas ferramentas sobre a gestão dos projetos. Entretanto, muitos dos 

benefícios são observados em análises qualitativas e não quantitativas da melhora do processo 

de gerenciamento de projetos. Assim sendo, é necessário um planejamento adequado para 

iniciar um trabalho de análise da influência da aplicação de Obeya a um escritório de projetos. 

As observações realizadas até o momento marcam com sucesso esta implementação. 

Além disso, o presente trabalho pode servir como base para aplicabilidade do conceito de sala 

Obeya em outros ambientes de gestão, com outros processos, tão ou mais complexos, 

agregando ainda mais valor aos benefícios obtidos com a aplicação desse modelo de gestão.  

Concluindo, o trabalho atendeu ao que se propôs, demonstrando a viabilidade de 

aplicação das ferramentas visuais para gestão de projetos do SENAI, com contribuições para 
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outras organizações que pensem em implementá-las, desde que com estudo e planejamento 

para que estejam alinhadas aos objetivos estratégicos de cada contexto organizacional. Seu 

planejamento e aplicabilidade requerem seriedade e responsabilidade para que possam 

resultar benefícios e resultar em maior produtividade com qualidade em processos e ações. 
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APÊNDICE A – Metodologia Design Thinking 

A metodologia do Design Thinking foi desenvolvida por Richard Buchanan mudando 

o conceito do design, ampliando sua atuação para a produção industrial, passando a ser uma 

abordagem voltada para a elaboração e solução de problemas. A abordagem também gera 

valor aos processos através do reconhecimento dos aspectos sociais do trabalho de Design. 

Mais tarde, em 2005, Hasso Plattner, proprietário da empresa SAP investiu na Universidade 

de Stanford e criou um instituto voltado na difusão dos conceitos do Design Thinking 

(BIOLCHINI et al., 2012). 

O Design Thinking é um processo exploratório para a resolução de problemas que 

pode conduzir as equipes a descobertas inesperadas e inovadoras. É um processo que utiliza a 

sensibilidade dos designers através de métodos e ferramentas que visam alinhar as demandas 

humanas com a tecnologia viável de produção, buscando a adequada estratégia de negócios e 

transformando as necessidades em valor para os clientes, bem como, em oportunidades de 

negócios para os empreendedores envolvidos. O processo visa descobrir as perguntas e as 

respostas ao mesmo tempo, assim define-se o Design Thinking (BROWN, 2008).  

 

Figura 28 – A metodologia do Design Thinking. 

 

Fonte: Brown (2008).  
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APÊNDICE B – Ferramenta Oceano Azul 

 

A metodologia do Oceano Azul é destinada a formulação da estratégia de uma 

empresa permitindo a identificação de oportunidades em novos mercados tornando a 

concorrência irrelevante. A ferramenta por meio da definição simultânea de diferenciação de 

valor para os clientes e através da redução de custos, visando identificar e captar novos 

espaços no mercado. O processo é regido por seis princípios de formulação e execução 

(BIOLCHINI et al., 2012): 

 

1. Reconstruir as fronteiras do mercado 

2. Concentrar-se no panorama geral, não nos números 

3. Ir além da demanda existente 

4. Acertar a sequência estratégica 

5. Superar as principais barreiras organizacionais 

6. Embutir a execução na estratégia 

 

A principal diferenciação da metodologia é a estratégia organizacional de como se 

inova em termos de valor, considerando-se a redução de custos e ao mesmo tempo agregando 

valor ao cliente, no qual, ganha uma percepção de valor acima do normal, utilizando-se uma 

curva, avaliando-se quatro questões-chave: 

 

 REDUZIR: Quais atributos devem ser reduzidos bem abaixo dos padrões setoriais 

 ELIMINAR: Quais atributos considerados indispensáveis pelo setor devem ser eliminados 

 ELEVAR: Quais atributos devem ser elevados bem acima dos padrões setoriais 

 CRIAR: Quais atributos jamais oferecidos pelo setor devem ser criados 
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A metodologia do Oceano Azul se contrapõe no Oceano Vermelho como podemos 

observar no Quadro 5, que apresenta a diferenciação entre os dois. 

 

Quadro 5 – Diferença de estratégias entre Oceano Vermelho e Azul. 

Estratégias do Oceano Vermelho Estratégias do Oceano Azul 

Competir nos espaços de mercado existentes Crias espaços de mercados inexplorados 

Vencer os concorrentes Tornar a concorrência irrelevante 

Aproveitar a demanda existente Criar e capturar a nova demanda 

Exercer o trade-off valor-custo Compor o trade-off valor-custo 

Alinhar todo o sistema de atividades da 

empresa com sua escolha estratégica de 

diferenciação ou baixo custo. 

Alinhar todo o sistema de atividades da 

empresa em busca da diferenciação e baixo 

custo 

Fonte: próprio autor. 
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APÊNDICE C – Cinco Forças de Porter 

 

O modelo criado por Michael Porter, em 1979, permite avaliar a competição entre 

empresas visando o desenvolvimento de uma estratégia empresarial adequada ao mercado, 

com base nas regras da concorrência. Uma estratégia competitiva deve relacionar a empresa 

ao seu ambiente, tanto na visão do micro quanto na visão do macro ambiente. Desta forma a 

estratégia estabelecida, associada ao conjunto de aptidões implantadas na empresa, visa a 

garantir o melhor posicionamento possível em seu segmento estratégico (BIOLCHINI et al., 

2012). 

O modelo de Porter articula de forma dinâmica e interativa as cinco forças elencadas 

pelo autor como ponto chave na estratégia de uma empresa. A cinco forças de Porter são: 

 

1. Novos entrantes 

2. Poder de barganha dos clientes 

3. Ameaça de produtos substitutos 

4. Poder de barganha dos fornecedores 

5. Rivalidade entre concorrentes 

 

Essas forças atuam como ameaça ao desempenho da indústria e, por consequência, 

nas organizações empresas podendo comprometer o desempenho empresarial. Por outro lado, 

o modelo permite também escolher estratégias por meio das oportunidades colocadas pelo 

mercado. 
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Figura 29 – Cinco Forças de Porter. 

 

Fonte: Adaptado de Porter (1999). 
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APÊNDICE D – Cauda Longa 

 

A ferramenta Cauda Longa foi criada por Chris Anderson para descrever um novo 

posicionamento das empresas, com o intuito de gerar novos modelos de negócios, 

especialmente, em virtude do emergente mercado oriundo da internet. O criador ao analisar o 

mercado de filmes, livros e música, evidenciou que a receita total de diversos produtos, 

mesmo com pequeno volume de vendas, era igual a receita total de alguns poucos produtos de 

grande sucesso. A expressão “cauda longa” é proveniente do formato da curva originada em 

um gráfico xy, com a demanda dos itens no eixo x, e os itens da maior para a menor demanda 

no eixo y (BIOLCHINI et al., 2012). 

 

Figura 30 – Curva Cauda Longa. 

 

Fonte: próprio autor. 

  



96 
 

APÊNDICE E – Matriz BCG – Boston Consulting Group 

 

A Matriz BCG foi criada por Bruce Henderson, em 1970, para a empresa de 

consultoria americana Boston Consulting Group, originando o nome BCG das iniciais da 

empresa. A ferramenta tem o intuito de posicionar o portfólio de uma empresa em relação ao 

seu mercado de atuação. O posicionamento é analisado em função de duas dimensões, o 

crescimento do produto no mercado e sua participação no mesmo (BIOLCHINI et al., 2012). 

A matriz é construída com a avaliação dos produtos no seu mercado e se subdivide 

em quatro quadrantes principais, conforme apresentado na Figura 31. 

 

Figura 31 – Matriz BCG. 

 

Fonte: Serrano (2006). 

 

Os quatro quadrantes são detalhados como se segue (BIOLCHINI et al., 2012): 

 

1° Quadrante – Dúvida: representado por um ponto de interrogação, os 

produtos classificados no primeiro quadrante possuem taxa de crescimento de 

vendas elevada, no entanto, tem pequena participação no mercado. Os produtos 

neste quadrante exigem investimentos consideráveis para migrarem de um 

quadrante para outro, se tornando uma dúvida em termos gerenciais. 



97 
 

2° Quadrante – Estrela: representado pela figura de uma estrela, neste 

quadrante os produtos possuem alta taxa de participação no mercado e alto 

crescimento de vendas. Os produtos aqui classificados apresentam-se 

lucrativos, entretanto o fluxo de caixa é quase neutro, pois necessitam de 

constantes investimentos para manter-se no mercado e crescerem em 

participação relativa. 

3° Quadrante – Vaca Leiteira: representado pela figura de uma vaca, o 

quadrante apresenta os produtos que geram receita incessantemente para a 

empresa com uma participação efetiva no mercado, mas sem crescimento 

considerável de suas vendas. Geralmente apresenta baixo custo, alta 

rentabilidade e bom fluxo de caixa. Além disso, necessita menor investimento 

para se manter no mercado ou para apresentar um crescimento na sua 

participação no mercado. 

4° Quadrante – Cão de Estimação ou Abacaxi: representados pela figura de 

um cachorro ou de um abacaxi, os produtos classificados nesse quadrante 

possuem baixa participação no mercado e baixa taxa de crescimento de vendas. 

Provavelmente tenham custo relativamente alto, especialmente em função do 

volume de vendas menor. Para transportar os produtos deste quadrante para o 

quadrante dos produtos estrelas exige-se um grande empenho, tendo em vista 

que competem em mercados semelhantes. 

 

O portfólio de produtos da empresa é, assim, apresentado num gráfico que pode 

auxiliar a empresa a analisar o comportamento de seus produtos, a fim de decidir em quais 

investir. A ferramenta proporciona a tomada de decisão diretiva sobre o portfólio. 
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APÊNDICE F – Diagrama de Pareto ou Curva ABC 

 

A Curva ABC é uma ferramenta utilizada para elencar as prioridades quando se tem 

muitas alternativas a serem avaliadas. Desenvolvida por Joseph Moses Juran, em 1950, é 

também conhecida como Diagrama de Pareto, ou Regra 80/20, ou seja, 80% dos problemas 

são geralmente causados por 20% dos fatores. O nome “Pareto” é em homenagem ao 

economista italiano Vilfredo Pareto, que no século XIX observou que 80% da riqueza da 

Itália concentravam-se em 20% da população (BIOLCHINI et al., 2012). 

Os dados a serem analisados, após serem compilados, são organizados e classificados 

de acordo com a frequência de ocorrência (NAGEL et al., 2010). Os dados podem ser de 

diversos tipos, como valor, quantidade, monetários, unitários, frequência, entre outros. 

A Curva ABC é assim denominada em função da aplicação da ferramenta, conforme 

Biolchini et al. (2012) descreve a seguir: 

 

 Classe A: maior importância, os dados correspondem a 20% do total. 

 Classe B: intermediário, os dados correspondem a 30% do total. 

 Classe C: menor importância, os dados correspondem a 50% do total. 

 

A Curva ABC tem o objetivo de compreender a relação entre a ação e o benefício, 

priorizando a ação que trará o melhor resultado. Ressalta-se, entretanto, que tais parâmetros 

não se constituem em uma verdade matemática podendo alterar conforme a análise da 

organização e de seu ambiente (BIOLCHINI et al., 2012). A representação gráfica apresenta 

no eixo horizontal o critério a ser analisado no ranqueamento de importância do problema. No 

eixo vertical é apresentada a escala percentual, de uma entrada proporcional ao todo a ser 

analisado. Conforme Nagel et al. (2010) o diagrama apresenta de forma clara quais são dos 
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dados que possuem a maior influência sobro o todo do problema a ser analisado, facilitando 

assim, subdividir o problema para fazer uma análise mais pontual. Um exemplo de Curva 

ABC e outro de um Diagrama de Pareto podem ser observados nas Figuras 32 e 33, 

respectivamente. 

 

Figura 32 – Curva ABC. 

 

Fonte: VARGAS (c2009). 

 

Figura 33 – Diagrama de Pareto. 

 

Fonte: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (2014).  

http://www.prp.ueg.br/06v1/conteudo/strictosensu/grafico.php


100 
 

APÊNDICE G – Atravessando o Abismo 

 

Biolchini et al. (2012) apresenta a ferramenta Atravessando o Abismo, oriunda do 

livro “Crossing the Chasm” de Geoffrey A. Moore, publicado inicialmente em 1991, que se 

dedica a temas específicos do marketing de produtos de alta tecnologia. O autor apresenta a 

ideia que dentro do ciclo de vida de adoção de tecnologias, definidos por Everett Rogers, que 

sugere a existência de um abismo entre os segmentos dos Pioneiros e dos Pragmáticos. O 

autor indica técnicas para atravessar este abismo, incluindo escolher um mercado-alvo, 

compreender a noção do “produto total”, posicionamento do produto, estratégias de 

marketing, escolha do canal de distribuição e preços apropriados. 

O modelo descreve a penetração de mercado de qualquer tipo de nova tecnologia em 

termos de progressão pelos tipos de consumidores, através da vida útil dos produtos desta 

tecnologia (MOORE, 2014). 

O perfil de consumo destes tipos de consumidores está dividido em cinco segmentos 

(BIOCHINI et al., 2012): 

 

1. Entusiastas – Adquirem tecnologia pelo interesse na tecnologia. 

2. Visionários – primeiros a comprar pelos benefícios intrínsecos. 

3. Pragmáticos – dependem dos benefícios da nova tecnologia, mas esperam 

para ver como podem se beneficiar. 

4. Conservadores – não se interessam pela tecnologia, entretanto esperam uma 

parcela maior adquirir e compram baseado em fatos. 

5. Céticos – usam as tecnologias somente quando não possuem outra forma 

para executar uma tarefa. 
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Estes tipos de consumidores são distribuídos através de uma curva com distribuição 

normal de adoção das tecnologias, conforme apresentado na Figura 34. 

 

Figura 34 – Atravessando o Abismo.

 

Fonte: MOORE (2014). 
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APÊNDICE H – Matriz SWOT – Strengths; Weaknesses; Opportunities; Threats  

 

A matriz SWOT é a mais comumente utilizada pelas organizações para avaliar sua 

potencialidade frente aos concorrentes. A ferramenta posiciona a empresa apontando as 

ameaças e as oportunidades do mercado, frente às forças e fraquezas da empresa. O 

cruzamento desses elementos direciona as estratégias da empresa a fim de minimizar as 

fraquezas e potencializar as forças de encontro às ameaças e ao encontro das oportunidades. 

Os fundamentos da análise SWOT são atribuídos a Peter Drucker em seu livro “The 

Process of Management” de 1954, foi o primeiro autor a abordar a estratégia organizacional. 

O desenvolvimento posterior da análise SWOT é atribuído a Kenneth Andrews e Roland 

Christensen, mas não existem registros precisos na literatura sobre este fato (BIOLCHINI et 

al., 2012). 

O termo SWOT advém das palavras em inglês Strengths, que significa forças, 

Weaknesses, que são as fraquezas, Opportunities, oportunidades e Threats, ameaças. Também 

é conhecida como Análise FOFA, sendo o acrônimo das palavras em português. 

A ferramenta permite analisar os cenários que envolvem uma organização e avaliar o 

seu ambiente interno em relação ao externo. A análise é realizada em quatro quadrantes, 

conforme Figura 9, onde as forças e fraquezas estão relacionadas ao ambiente interno da 

organização, ressaltando os aspectos que diferenciam a organização de seus concorrentes. As 

oportunidades e ameaças, por sua vez, estão relacionadas ao ambiente externo, representam o 

relacionamento da organização com o mercado e meio ambiente ao qual estão inseridos, 

apontando para os cenários futuros (BIOLCHINI et al., 2012). 
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Figura 35 – Matriz SWOT. 

 

Fonte: próprio autor. 
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APÊNDICE I –  Pirâmide de MASLOW 

 

A Pirâmide de Maslow foi criada por Abraham Maslow, indica a hierarquia de 

fatores determinantes da motivação, desempenho e satisfação humana. A pirâmide é uma 

representação gráfica mostrando que as necessidades humanas de um estágio preliminar 

devem ser atendidas antes do estágio subsequente. Desta forma, para uma pessoa atingir o 

estágio de auto realização, ela deve escalar cada estágio das necessidades anteriores 

(BIOLCHINI et al., 2012). 

As necessidades foram classificadas na seguinte ordem: 

 

1. Necessidades básicas ou fisiológicas: compreendem o atendimento das 

necessidades básicas de alimentação, sede, sono, abrigo, etc. 

2. Necessidades de segurança: compreendem a estabilidade, entendimento e 

controle dos padrões de mudança do ambiente em que a pessoa se encontra, 

segurança domiciliar, de trabalho, de um seguro de vida. 

3. Necessidades sociais: compreende dar e receber amor e afeto, sentimento 

de pertencer a uma família ou um grupo social ou de amigos. 

4. Necessidades de autoestima: compreende o reconhecimento das 

capacidades pessoais e o reconhecimento de outras pessoas, frente às 

funções que desempenham. 

5. Necessidades de autorrealização: consiste em encontrar o sentido pleno da 

vida. Ser verdadeiro com o propósito pessoal ou ter a possibilidade de 

desenvolver o potencial pessoal de crescimento como ser humano. 
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Figura 36 – Pirâmide de Maslow. 

 

Fonte: PORTAL GESTÃO ([201-]). 
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APÊNDICE J – 5W1H 

 

A ferramenta 5W1H é comumente usada para traçar planos de ação, permite realizar 

um planejamento para as ações que se seguem. O nome da ferramenta é oriunda das perguntas 

que são respondidas com o intuito de elencar as atividades necessárias para resolver o 

problema, ou para atingir a meta necessária. As perguntas realizadas são: o que, quando, por 

que, onde, quem e como. O nome da ferramenta vem das palavras em inglês destas perguntas: 

What, When, Why, Where, Who e How. Alguns autores apresentam uma variação da 

ferramenta com uma pergunta a mais, quanto custa, ou seja, um novo “H”, How much 

(BIOLCHINI et al., 2012). 

A origem dessa ferramenta é atribuída a Marcus Fabius Quintilianus entre os anos 30 

e 100 D.C. que observava que para se ter a compreensão do público sobre qualquer tema era 

necessário à utilização de um grupo de seis perguntas (BIOLCHINI et al., 2012). A técnica de 

utilização da ferramenta baseia-se em responder às seguintes perguntas: 

 

 O que deve ser desenvolvido? 

 Quando será realizado? 

 Por que devem ser feitas estas ações? 

 Onde as ações serão desenvolvidas? 

 Como as ações devem ser implementadas? 

 Quem será o responsável pela implantação? 

 Quanto custará a implementação? (Apenas para a variação da 

ferramenta) 
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O planejamento das atividades devem prever a elaboração da estratégia das ações, 

envolvendo as partes envolvidas do processo em relação as respostas das perguntas, bem 

como, a elaboração do plano de ação específico com o objetivo alcançar o objetivo inicial e 

resolver o problema em questão (BIOLCHINI et al., 2012). 

 

Figura 37 – Representação ilustrativa das perguntas da ferramenta 5W1H. 

 

Fonte: MARKETING FUTURO (2014). 
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APÊNDICE K – Matriz de Gerenciamento de Tempo 

 

A matriz de gerenciamento de tempo criada por Stephen Covey no livro “Os 7 

Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes” é uma ferramenta que tem como proposta facilitar a 

execução do hábito da priorização, onde preconiza o fazer primeiro o que for mais importante.  

O livro foi lançado e passou a considerado um dos pioneiros em tratar gerenciamento de 

rotina com infográficos para facilitar o entendimento de conceitos inovadores (BIOLCHINI et 

al., 2012). 

O autor sugere que todas as atividades a serem feitas devem ser organizadas numa 

matriz simples construída a partir de dois eixos, o da importância e o da urgência, assim a 

matriz é formada por quatro quadrantes. Como o ser humano reage a problemas urgentes, as 

questões importantes que não são tão urgentes assim, exigem mais iniciativa, mais 

proatividade das pessoas. Para aproveitarmos as oportunidades devemos agir com rapidez 

para fazer as coisas acontecerem. Se não centrarmos num objetivo claro, não teremos uma 

ideia clara do que é realmente importante e nem dos resultados que pretendemos alcançar, o 

que pode acarretar uma mera reação ao que é urgente (COVEY, 2004). 

O Quadrante 1 lida com os resultados significativos, que exigem atenção imediata, se 

tornam tão urgentes, quanto importantes. Costumeiramente as atividades deste quadrante são 

de crises ou de problemas. O quadrante transforma as pessoas em administradoras de crises, 

em escravos dos problemas, capazes de produzir somente na última hora. As pessoas que 

priorizam as atividades do Quadrante 2 estão no centro da administração eficaz, onde 

trabalham com as atividades não urgentes e importantes, usando o seu tempo para as 

atividades mais importantes como desenvolver sinergia, planejar ações, avaliar estratégias e 

prevenir crises. As pessoas eficazes ficam afastadas dos Quadrantes 3 e 4 (COVEY, 2004). 

 



109 
 

Figura 38 – Matriz de Gerenciamento de Tempo. 

 

Fonte: próprio autor. 
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APÊNDICE L – Ciclo PDCA – Plan; Do; Check; Act 

 

A ferramenta foi desenvolvida por Walter Shewhart, na década de 30, pesquisador 

norte americano e posteriormente divulgada por Willian E. Deming, na década de 50. Sua 

aplicação mais usual está no aumento do controle da qualidade de seus processos e tem se 

tornado a mais utilizada nos processos de melhoria contínua nas empresas. O nome da 

ferramenta PDCA é um acrônimo das palavras em inglês PLAN, DO, CHECK, e ACT, que 

significam, respectivamente, planejar, fazer, checar e agir. O PDCA objetiva controlar as 

atividades, bem como o planejamento e o monitoramento da qualidade dos processos de uma 

empresa (BIOLCHINI et al., 2012). 

Algumas representações da ferramenta adotam outras palavras para significar o 

acrônimo inglês PDCA. Gonçalves e Proença et al. (2011) apresentam o PDCA conforme 

Figura 37. Este ciclo é uma ferramenta que tem como função básica o auxílio no diagnóstico, 

análise e prognóstico de problemas organizacionais, sendo de extrema importância para a 

resolução de problemas, além de auxiliar a gestão no seu planejamento e execução de planos 

que terão impactos internos ou externos e, especialmente, auxiliam no desempenho dos 

processos (BIOLCHINI et al., 2012). 

Figura 39 – Ciclo PDCA. 

 

Fonte: Gonçalves et al., (2011).  
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APÊNDICE M – Diagrama de ISHIKAWA 

 

A ferramenta foi proposta por Kaoru Ishikawa, em 1943, também conhecida como 

diagrama de causa e efeito, ou por “Espinha de Peixe”, pelo seu formato de apresentação. É 

um instrumento indicado para gerenciamento e controle de processos, permitindo uma visão 

global do problema em estudo. Quando se busca resolver um problema é importante ter um 

entendimento sistemático das suas causas reais, recomenda-se assim uma diferenciação das 

seguintes dimensões de influência (NAGEL et al., 2010): 

 

 Pessoas 

 Medidas 

 Equipamentos 

 Processos 

 Materiais 

 Ambiente 

 

As dimensões são apresentadas por um diagrama, ver Figura 40, com a seguinte 

estrutura (BIOLCHINI et al., 2012): 

 

1. Cabeça corresponde ao problema a ser analisado 

2. Espinhas são relativas aos fatores que influenciam no problema, incluindo 

as subcausas, consequências e as providências a serem tomadas para a 

resolução do mesmo. 
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Segundo Biolchini et al. (2012), a construção do diagrama deve envolver as partes 

interessadas ao problema em análise, determinando o foco a ser estudado. Por meio de sessões 

de discussão determinam-se as principais causas que afetam o problema. Em seguida, 

utilizando-se do diagrama de causa e efeito colocam-se nas ramificações as causas 

consideradas primárias, em seguida parte-se para identificação das causas secundárias e assim 

sucessivamente. 

O diagrama de Ishikawa não apresenta a solução para um problema, mas uma 

compilação compreensiva e a sistematização das causas de um problema. Para apresentar uma 

gama de possíveis soluções e selecionar a melhor alternativa, outros métodos devem ser 

aplicados (NAGEL et al., 2010). 

 

Figura 40 – Modelo Diagrama de Ishikawa. 

 

Fonte: QIMacros (2014). 
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APÊNDICE N – Relatório A3 

 

A ferramenta A3 é usualmente utilizada no Sistema Toyota de Produção, é uma 

ferramenta criada pela empresa e amplamente usada desde a produção até a engenharia. O 

objetivo da ferramenta é estruturar a implementação do PDCA. A ferramenta A3 possibilita 

uma melhor compreensão dos problemas ou das oportunidades de uma determinada 

problemática a ser atacada no processo de gestão ou desenvolvimento de uma empresa 

(SOBEK; SMALLEY, 2010).  

De acordo com Sobek e Smalley (2010), o relatório A3 apresenta no seu fluxo para 

resolução de problemas o ciclo PDCA como ponto fundamental do relatório. O lado esquerdo 

da folha A3, tamanho do papel que dá nome à ferramenta, é reservado para o planejamento e 

o direito para as etapas de execução, verificação e ação do PDCA. Na Figura 41, é 

apresentado um modelo básico de um relatório A3.  

 

Figura 41 – Modelo de Relatório A3. 

 

Fonte: QIMacros (2014). 
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APÊNDICE O – Matriz de ANSOFF 

 

A Matriz de Ansoff foi criada por Igor H. Ansoff, em 1957, e consiste em uma 

matriz com dupla entrada, dois eixos de análise: produtos e mercados, enfocando nos novos e 

atuais. A matriz tem o interesse de avaliar oportunidades de crescimento de sua participação 

em um determinado negócio, visa o incremento positivo do negócio em análise (BIOLCHINI 

et al., 2012). 

A partir dessa dupla entrada de dados, quatro estratégias podem ser adotadas 

dividindo-as nos quadrantes da matriz, observado na Figura 42, e conforme descrição a 

seguir: 

 

1. Quadrante Mercados e Produtos Existentes: estratégia de penetração de mercado. 

A empresa deve traçar sua estratégia pensando na mudança do perfil dos seus 

clientes, alterando clientes eventuais para regulares e de clientes regulares para 

usuários intensivos do produto. 

 

2. Quadrante Mercados Existentes e Produtos Novos: estratégia de 

desenvolvimento de produtos. Neste cenário a empresa deve vender outros 

produtos a clientes regulares, intensificando os canais existentes de 

comunicação. 

 

3. Quadrante Mercados Novos e Produtos Existentes: estratégia de 

desenvolvimento de mercado. A empresa deve conquistar clientes da 

concorrência, direcionando sua estratégia na inserção de seus produtos existentes 

em novos nichos de mercados ou marcas remodeladas em novos mercados. 
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4. Quadrante Mercados e Produtos Novos: estratégia de diversificação. A empresa 

deve direcionar sua estratégia para a comunicação, explicando o porquê está 

entrando em novos mercados com novos produtos, visa ganhar credibilidade no 

novo mercado. 

 

Figura 42 – Matriz de Ansoff. 

 

Fonte: próprio autor. 
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APÊNDICE P – Brainstorming 

 

O Brainstorming é uma ferramenta que auxilia as equipes na obtenção de ideias, é 

uma técnica de organização das ideias individuais, primeiro é realizado uma tempestade de 

ideias, tradução do termo para o português, estas ideias passam a ser organizadas e expostas a 

todos os participantes. O principal elemento da técnica é possibilitar um ambiente livre de 

críticas e de irrestrita exploração das opções e soluções. Gonçalves (2011) reforça a 

importância de eliminarmos os dogmas para que a equipe possa potencializar a geração de 

ideias, os dogmas são importantes para evitar a repetição de erros, entretanto eles formam 

hábitos, que criam regras, que por consequência inibem o processo criativo na geração de 

ideias. 

O processo de Brainstorming possibilita muitos benefícios para solução de 

problemas, desde os mais simples, até os mais complexos, os benefícios da ferramenta são 

listados abaixo: 

 Liberta o processo de criatividade nos integrantes da equipe 

possibilitando o desenvolvimento de inúmeras soluções para um 

determinado problema; 

 Produção rápida e abundante de ideias; 

 Equaliza o processo de geração de ideias, criando um ambiente 

democrático entre os integrantes da equipe, pois todos podem opinar de 

forma igualitária; 

 Fomenta o senso de propriedade sobre as soluções e ideias, pois no 

envolvimento democrático da equipe, os mesmos tem participação no 

direcionamento da solução dos problemas; 

 Fornece subsídios para a aplicação de outras ferramentas. 
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O processo de geração de ideias através do Brainstorming é o primeiro momento do 

processo de inovação. O Brainstorming pode ser realizado de forma livre ou estruturada, 

dependendo de como o processo será conduzido, na Figura 43, são mostrados alguns modelos 

da ferramenta sistematizados para o processo de Brainstorming. 

 

Figura 43 – Modelos de Brainstorming. 

 

Fonte: próprio autor. 
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APÊNDICE Q – Quadro de Integração 

 

O quadro de Integração é uma ferramenta que apresenta as atividades que devem ser 

executadas no transcorrer de um projeto. As atividades são dispostas ao longo do tempo, a 

disposição do tempo é colocada no topo do quadro e dividida conforme a necessidade do 

projeto pode ser em dias, semanas, meses, ou na divisão de tempo que for gerenciável para o 

projeto. As divisões horizontais são divididas pelas áreas ou setores da empresa envolvidos no 

projeto. Os integrantes da equipe do projeto são dispostos na região do quadro que representa 

o seu setor dentro da empresa, através de uma foto para facilitar a identificação dos 

responsáveis pelas atividades e por post-its as atividades. A marcação de uma linha vertical 

representa o estado atual do projeto no seu cronograma de execução, conforme Figura 44. 

Para informação sobre as entregas que a equipe deve realizar, são utilizadas linhas verticais 

como marcadores, que podem envolver mais de uma área para uma determinada tarefa 

(PRADO, 2013). 

 

Figura 44 – Quadro de Integração. 

 

Fonte: Prado (2013) 
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As linhas coloridas representam a cor de cada área e são dispostas a fim de indicar a 

responsabilidade das atividades, ou seja, atividades da mesma área são interligadas por linhas 

da mesma cor e as atividades que precisam de dados ou informações de outras áreas são 

interligadas por linhas da cor da área. Neste quadro são utilizados indicadores sobre a situação 

das atividades, para informar se estas estão no prazo previsto no projeto, ou indicar quais 

estão apresentando dificuldades na sua execução, ver Figura 45. Como alternativa para 

representar esta avaliação utiliza-se Smileys coloridos, sendo a avaliação dada através de 

informativos coloridos. Atividades com Smileys verdes estão com seu andamento 

transcorrendo dentro do prazo, atividades com indicadores amarelos estão com problemas e 

podem atrasar, por fim, as atividades com indicadores vermelhos apresentam problemas e 

precisam de intervenção especial para se manterem no prazo (PRADO, 2013). 

 

Figura 45 – Atividade marcada com Smileys representando seu estado. 

 

Fonte: Prado (2013). 
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APÊNDICE R – Quadro To do – Doing – Done  

 

A ferramenta apresenta uma maneira fácil e simples de registrar e exibir as tarefas a 

serem realizadas, demonstra para a equipe quais são as atividades em execução e quais ainda 

deverão ser realizadas. Na Figura 46 podemos observar um modelo de quadro. Esta 

ferramenta prima pela simplicidade, apenas precisa de um quadro simples, ou marcações 

numa parede e etiquetas, que podem ser post-its, para registrar as tarefas. Algumas variações 

da ferramenta podem utilizar fotos dos responsáveis e marcações do estado da tarefa, se está 

atrasado ou no prazo. Se inserirmos mais complexidade ao quadro, podemos estar migrando 

para o Quadro de Integração. 

 

Figura 46 – Modelo de Quadro To Do – Doing – Done. 

 

Fonte: Barratt (2014). 

  



121 
 

APÊNDICE S – Failure Mode and Effects Analysis – FMEA 

 

A ferramenta de Análise de Modo e Efeito de Falha – FMEA, que tem sua sigla 

advinda do inglês Failure Mode and Effects Analysis, é uma ferramenta que permite a 

identificação dos riscos envolvidos em projetos ou processos, ao mesmo tempo em que 

identifica, também permite expressar a gravidade deste risco. O objetivo é que a empresa 

possa priorizar os riscos mais graves e investir de forma mais eficiente na melhoria do 

processo, minimizando e eliminando os riscos (RODRIGUES, 2010). A FMEA visa prevenir 

a ocorrência de falhas em produtos ou processos, através de análise detalhada dos problemas 

operacionais potenciais e nos processos de fabricação. 

Há várias formas orientativas de aplicação do FMEA: em 1994, a Sociedade dos 

Engenheiros Automotivos – SAE publicou a norma SAE J1739, atualizada em 2009, que 

estabelece os padrões para aplicação da análise FMEA. Na Figura 47 consta o exemplo de 

uma planilha modelo para fazer uma análise FMEA. 

 

Figura 47 – Modelo de Planilha para o Processo de FMEA. 

 

Fonte: QIMacros (2014). 
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APÊNDICE T – SIPOC 

 

A ferramenta SIPOC é uma ferramenta de modelagem de processos, que visa 

identificar as entradas e saídas e a interação dos processos com estas etapas. A representação 

dos processos é em forma de fluxograma para facilitar o entendimento do passo a passo dos 

processos. O nome da ferramenta vem das palavras: fornecedor, entrada, processo, saída e 

consumidor, do inglês vêm as letras Supply, Input, Process, Output e Consumer. Na Figura 

48 segue uma representação da ferramenta. 

 

Figura 48 – Modelo de aplicação SIPOC. 

 

Fonte: Trabasso (2013). 
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