
ROBSON cAMARGO 
Professor na FGV, FIA, FDC e Instrutor pela George Washington/ESI
Sócio Diretor da Empresa de Consultoria e Educação Corporativa 
Robson Camargo

 introdução

c
om a aceitação do conceito do PM Canvas no mercado de gerencia-
mento de projetos, muitos o adotaram de forma desenfreada como 
sendo uma forma de planejamento que pode resolver todos os pro-

jetos de qualquer tamanho e grau de complexidade. A pergunta é: será que 
é mesmo? Claro que o Canvas pode ajudar e muito! Entretanto, há que se 
ter um pouco de cautela quanto ao uso do Canvas em substituição a um 
Plano de Projeto detalhado, de forma tradicional.

Será que o Canvas equivale a um Plano de Projeto ou apenas ao Termo de 
Abertura? Ou ainda, a um Plano de Projeto em nível macro? Ou ainda, um 
Plano de Projeto completo apenas para pequenos projetos?

Pensando nisso e estudando de forma aprofundada, identificamos uma 
lacuna que pode ser preenchida e dar um uso mais adequado ao Canvas 
e ao Plano de Projeto detalhado de forma mais tradicional: o PM Visual - 
Project Model Visual. Então, neste artigo, vamos abordar assuntos sobre 

planejamento, o uso de Canvas, plano de projeto de-
talhado e PM Visual.
conteXto

Colocando os Pingos nos “is”.
Muitas pessoas detestam pensar em fazer um Pla-

no de Projeto muito detalhado, extenso, o qual vai 
gerar uma pasta tão detalhada que talvez ninguém 
nem queira ler. Entretanto, como gerenciar um pro-
jeto de uma Usina Hidroelétrica ou a construção de 
uma fábrica somente baseado em Post-its?

Quem sabe um ponto intermediário entre o Can-
vas e o Plano do Projeto detalhado em uma pasta 
possa ser uma das possíveis soluções. Afinal, onde 

Pm visuAl
planejando projetos

em 8 HorAs

Resumo: Este artigo trata do planejamento de projetos e das diversas formas de elaborar um plano de projeto. A partir disso 
vários questionamentos serão feitos e tratados, tais como: Qual a melhor maneira de planejar um projeto? Será que o Project 
Model Canvas substitui uma pasta detalhada de um plano de projeto completo, tradicionalmente conhecido? Ou será um 
instrumento para os que não gostam de planejar? Ou nem um nem outro? E por que as pessoas não elaboram um plano de 
projetos detalhado nas empresas brasileiras? Falta de tempo, conhecimento ou desculpa? Qual o melhor método ou aborda-
gem para planejar um projeto? Qual a melhor ferramenta para planejar um projeto: software ou os velhos papel e lápis? Qual o 
ingrediente mais importante durante o planejamento de um projeto: a inteligência e o conhecimento dos stakeholders acerca 
do projeto ou um software? Essas e outras perguntas é o que este artigo se propõe a responder, além de colocar alguns pingos 
nos “is”. O artigo também apresenta uma abordagem inovadora para planejar um projeto: o PM Visual.

O Planejamento entre o Canvas
e a Pasta Detalhada
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conceito que facilita muito o trabalho 
e nos dá a sensação de termos feito um 
bom planejamento, em que tudo se en-
caixa perfeitamente, quase que – como 
diriam os psicólogos – uma racionali-
zação, ou seja, uma justificativa – que é 
arrumar uma explicação que sustente 
uma atitude! Portanto, o PM Canvas fi-
cou conhecido como algo que simplifica e 
dá o “mesmo” resultado, e por ser rápido, 
simples e visual, todo mundo gosta. De 
qualquer maneira: duas horas de plane-
jamento é muito mais do que zero. 

Mas será que é o suficiente de fato a 
ponto de julgar não ser necessário um Pla-
no de Projeto mais detalhado e completo? 

Claro que o PM Canvas é muito 
bom, facilita e é muito mais prático 
do que a forma tradicional. Mas daí a 
substituir completamente um Plano de-
talhado também já pode ser exagero.  O 
PM Canvas veio para ficar e é, sem dúvida 
nenhuma, excelente. Entretanto, é ne-
cessário que projetos médios e grandes 
tenham um Plano de Projeto um pouco 
ou muito mais detalhado, que merecem 
ser expandidos. Se for apenas um pouco 
mais detalhado, sugere-se que seja feito 
através do PM Visual. Se for necessário 
muito mais detalhado, sugere-se então 
que seja feito primeiro através do PM 
Visual e mais ainda numa Pasta Deta-
lhada contendo todos os elementos que 
compõem um Plano de Projeto completo 
– um pouco mais trabalhoso, é verdade, 
porém necessário.  

Por isso dizemos: nem só de PM Canvas 
e nem só de Pasta Detalhada vive o geren-
te de projetos, ou seja, nem oito, nem 80!  
Talvez seja bom usar cada ferramenta 
adequadamente, conforme tamanho e 
grau de complexidade de cada projeto. O 
PM Visual é uma abordagem intermediá-
ria, utilizada para fazer a ligação entre os 
dois, ou seja, entre o Canvas e a Pasta De-
talhada, ou ainda utilizada como o Plano 
de Projeto completo para projetos pe-
quenos e médios. Para isso necessita-se 
dedicar um pouco mais do que as 2 horas 
necessárias para a criação do PM Canvas: 

mais 6 horas de planejamento, totalizan-
do 8 horas. Então o PM Visual completo 
é feito em 8 horas: 2 horas para o Canvas 
e mais 6 horas para os demais elemen-
tos que detalham cada área do Canvas. 

desenVolVimento

Planejamento
Estudos mostram que quando o Plano 

do Projeto é escrito as chances de suces-
so aumentam em cerca de 60% (Quelhas 
e Barcauí, 2008) quando comparados aos 
resultados dos projetos em que o planeja-
mento não foi elaborado.

Portanto, cabe uma pergunta: quanto 
tempo é necessário para se fazer um bom 
plano de projeto? E o que é necessário 
reunir?

Para planejar um projeto devem ser 
reunidas as principais pessoas da empre-
sa relacionadas ao projeto, ou seja, as que 
têm as informações necessárias e as que 
decidem. Sugere-se reservar a agenda de 
todos para dois períodos de quatro horas, 
totalizando 8 horas de planejamento. Esse 
é o tempo estimado para se elaborar o Pla-
no do Projeto completo com o PM Visual.

Algumas empresas utilizam um proces-
so chamado Kaizen e, para isso, as pessoas 
travam suas agendas por uma ou duas 
semanas, e ficam trancadas numa sala 
discutindo os problemas de um processo 
de uma área que precisa ser ajustado e, 
incrivelmente, tudo funciona muito bem. 
Claro! Certamente uma das razões do su-
cesso do Kaizen está no fato de as pessoas 
se fecharem numa sala durante uma ou 
duas semanas e, juntas, elaborarem um 
Plano de Projetos em conjunto, de forma 
colaborativa. Nada mais do que isso. O que 
propomos com o PM Visual são 8 horas de 
agenda trancada. É bem menos do que 
uma ou duas semanas!

Muitas empresas por onde passamos 
dizem que planejam seus projetos. Po-
rém, quando olhamos de perto, nota-se 
que na realidade poucas pessoas fazem 
de fato um planejamento do projeto de 
forma eficaz. 

Entre as principais causas encontramos 

se encaixam o Canvas, a Pasta Detalhada 
e esse novo conceito, o PM Visual? Será 
que são métodos e conceitos concorren-
tes ou são complementares? Talvez seja 
a hora de colocar os pingos nos “is” e usar 
cada coisa no seu devido lugar!

O PM Canvas é perfeito para várias coisas:
1. Como um Plano de Projeto para peque-

nos projetos;
2. Como elemento a ser utilizado para a 

concepção de um projeto de forma co-
laborativa para projetos de qualquer 
tamanho;

3. Para ser o equivalente ou antecessor 
do Termo de Abertura para projetos 
médios e grandes. 
Desnecessário destacar as enormes be-

nefícios que o Canvas traz: é feito de forma 
colaborativa, visual e organizado em blocos 
de conceitos, o que facilita muito o entendi-
mento de todos os envolvidos.

E o que é esse novo modelo, o PM Visual? 
O PM Visual é uma explosão de cada parte 
do Canvas em outras telas do mesmo tama-
nho do Canvas (conhecido como tamanho 
A1, ou seja, do tamanho de uma folha de 
Flip Chart), as quais contêm um detalha-
mento um pouco maior de cada área do 
Canvas para o planejamento do projeto.

Com isso, ocorre exatamente como 
o PMI® sugere dentro do conceito de 
Planejamento Progressivo, ou seja, à 
medida que as discussões com os prin-
cipais stakeholders a respeito do projeto 
vão avançando, os detalhes quanto à ne-
cessidade e solução vão surgindo, vão 
clareando, tornando-se inevitável e 
necessário expandir a visão do Planeja-
mento. Inevitável mais ou menos, certo?! 
Afinal de contas, muitas pessoas tocam 
seus projetos somente baseadas na “fé”, 
assemelhando-se mais a um bombeiro do 
que a um Gerente de Projetos, pois mui-
tos vivem “apagando incêndio”. Pingos 
nos “is” colocados!

Os brasileiros não têm muito o há-
bito de planejar e “há muitos motivos” 
para isso. Será? Será que se analisar-
mos de perto, não seriam, na realidade, 
“desculpas”? E aí, quando aparece um 
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a falta de tempo, a falta de conhecimen-
to em como planejar, a quantidade de 
projetos em que o gerente de projeto se 
encontra alocado, a falta de envolvimento 
das principais pessoas para ajudar no pla-
nejamento do projeto, dentre outras.

No exterior, em países onde as pesso-
as têm por hábito planejar os projetos, 
o índice de sucesso quanto à conclusão 
dentro do prazo, do orçamento e com 
obtenção dos resultados desejados pela 
organização giram a casa dos 80% (Stan-
dish Group, 2012), enquanto no Brasil 
esse número dificilmente passa dos 20%.

O percentual de dedicação no plane-
jamento nos casos de sucessos nesses 
países gira em torno de 20 a 25% de 
todo o projeto (Standish Group, 2012), 
enquanto no Brasil apenas 20 a 25 mi-
nutos de dedicação ao planejamento, e 
ainda, mentalmente. Claro que os 20 a 25 
minutos é uma brincadeira... Ou não? A 
realidade é que no Brasil se constata que 
não está muito longe disso.

Muitos gerentes de projetos dizem 
que “planejar dá muito trabalho”, “to-
ma muito tempo”, que “a metodologia 
é burocrática”. E tantas outras. Por isso 
sugerimos que as empresas considerem 
que seus projetos têm características di-
ferentes quanto a tamanho do projeto, 
grau de complexidade, custos, número 
de pessoas envolvidas, duração e riscos 
atrelados, e que, portanto, devem consi-
derar a utilização de formas diferentes 
de planejar: para alguns projetos pouco 
tempo de planejamento, para outros um 
pouco mais e, para outros, um planeja-
mento ainda mais detalhado – portanto, 
mais tempo de dedicação para essa fase, 
da máxima importância.

Todos sabemos que existem diversas 
abordagens e propostas apresentadas 
pelo mundo ao longo de tantos anos, por 
várias entidades mundiais de gerencia-
mento de projetos já bem conhecidas, 
tais como: o PMI com o PMBOK© (o 
mais conhecido), o IPMA, OGC com o 
Prince2®, normas brasileiras com a AB-
NT 21500, dentre outras. A partir dessas 

surgiram as diversas abordagens e metodologias: plano de projeto detalhado tradicio-
nal, metodologias ágeis, PM Canvas e agora o PM Visual. Neste artigo, daqui em diante 
vamos enfocar mais como é o PM Visual. Mas primeiro vamos falar um pouco mais do 
Canvas.
CANVAS

Primeiramente a palavra Canvas significa tela/folha, e o nome vem de um conceito 
batizado como Business Model Canvas, concebido por um americano chamado Alexander 
Osterwalder há cerca de 6 anos, para desenvolver e esboçar modelos de negócio novos 
ou mesmo já existentes. O Business Model Canvas é um mapa visual pré-formatado con-
tendo blocos de modelos de negócios, que visam a facilitar a discussão e o entendimento 
entre várias pessoas – Figura 1.

O Canvas originalmente proposto por Osterwalder adotou um quadro com nove áreas 
estratégicas distintas, que servem como ponto de partida para que empresários possam 
descrever seus negócios. Por meio de uma interface muito intuitiva e eficaz, o usuário 
poderá construir seu modelo de negócios de forma colaborativa, com o uso de Post-its, 
em cada uma das áreas estratégias propostas. 

Esse conceito se tornou tão popular e útil no mundo corporativo que pode ser uti-
lizado para descrever, visualizar, avaliar o que quiser – por ser ágil, versátil, visual, 
colaborativo, dentre tantas outras qualidades. Atualmente existem centenas de mode-
los de Canvas, cada um adaptado para uma necessidade diferente do conceito original.

O PM Canvas para gerenciamento de projetos no Brasil foi preconizado pelo consul-
tor de gerenciamente projetos José Finocchio Jr., o qual criou o modelo exposto na 
Figura 2. O PM Visual também tem seu Canvas, um pouco diferente, que será apresen-
tado mais adiante.
PM Visual

O Project Model Visual é um conceito utilizado para planejar um projeto de qualquer 
tamanho, grau de complexidade e linha de negócio.

Para elaborar o Plano de Projeto com o PM Visual não é necessário nenhum software 
ou computador – serão necessárias apenas folhas de papel em tamanho A1, lápis, ca-

Figura 1 - Business Model Canvas.
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Figura 2 - Project Model Canvas. 

netas em 2 cores e Post-Its, em tamanho pequeno e de várias cores: laranja, amarelo, 
azul, verde e rosa ou roxo.

O fato de utilizar esses materiais permite a participação efetiva de várias pessoas e 
áreas que podem ou devem contribuir para a concepção e o planejamento do projeto 
– cada um entra com o que tem de mais rico referente ao projeto: conhecimento e sua 
inteligência, focando apenas no pensar, sem qualquer fator inibidor nesse processo.

Claro que em algumas situações um software pode ajudar no processo colaborativo, mas 
não nesse momento, com essa finalidade. 

Segundo estudos de neurociência, quando as pessoas discutem e trabalham com algo 
visual e de fácil entendimento, isso faz com que os participantes tenham maior compre-
ensão à respeito do algo analisado, possibilitando melhor resultado. O cérebro entende 
muito mais facilmente o que é processado de forma visual e, mais ainda, quando concei-
tos são agrupados em blocos, muito mais do que de forma descritiva, narrativa.

Portanto, o PM Visual foi concebido por oito telas para o planejamento. São elas: 
1. Canvas (próprio),
2. PBS – Product Breakdown Structure, 
3. Cronograma,
4. Custos,
5. Pessoas,
6. Comunicação,
7. Riscos, 
8. Riscos,
9. Mapa de Aquisições.

Além disso, existe uma tela de controle: o Pulse Check.
Da mesma forma que fiz questionamentos anteriormente – quando fiz um compa-

rativo entre o PM Canvas e a Pasta detalhada tradicional de um Plano de Projeto – é 
importante aqui levantar uma questão: em quais tipos de projeto a utilização do PM 
VISUAL pode ser de grande utilidade? Resposta: em todos! Entretanto, aqui também 
cabe uma consideração: para projetos médios é bem provável que não seja necessário 

detalhar mais do que é detalhado no PM 
Visual. Porém, para projetos grandes, co-
mo uma usina hidrelétrica, por exemplo, 
ainda continua a necessidade de elaborar 
a pasta detalhada. Então, qual é o ganho 
de se fazer no PM Visual um projeto 
grande como esse? O benefício está no 
envolvimento dos principais stakehol-
ders do projeto, que têm informações 
fundamentais para o sucesso e o com-
prometimento desses envolvidos, que se 
obtém através do trabalho colaborativo, 
pois se faz um delineamento completo 
e as bases são estabelecidas de forma 
conjunta, as quais serão o ponto de par-
tida – já de comum acordo estabelecido 
– para a segunda explosão do planeja-
mento, ou seja, o detalhamento de todos 
os elementos que compõem um plano de 
projeto completo, da forma tradicional, 
agregados numa pasta. 

Vamos agora conhecer os elementos 
do PM Visual.
CANVAS DO PM VISUAL 

O Canvas do PM Visual tem 11 áreas – Fi-
gura 3, organizado em cores que agrupam 
os conceitos do 5W e 2H, propostos por 
Alex Osbom, em 1939, oriundos de estudos 
do filósofo Aristóteles, que significam:

Why – Por que será feito (justificativa)
Where – Onde será feito (local)
What – O que será feito (entregas)
Who – Por quem será feito 
(responsabilidade)
When – Quando será feito (tempo)
How – Como será feito (método)
How Much – Quanto custará fazer 
(custo).
Ao término da elaboração do Canvas 

começam as diversas explosões, de cada 
uma de suas áreas, e outras telas para um 
detalhamento um pouco maior, as quais 
serão descritas a seguir.
1. Explosão do CANVAS: Entregas em PBS

A primeira explosão do Canvas é a 
área das entregas num PBS: Product Bre-
akdown Structure (EDP – Estrutura de 
Decomposição de Produto). É feito numa 
tela/folha A1 (Figura 04).

O PBS é uma decomposição hierárquica 
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Figura 3 - PM Visual Canvas.

Figura 4 - Tela do PBS do PM Visual.

do escopo total do produto do projeto, orientado a 
deliverables (entregáveis ou entregas). O objetivo 
de um PBS é identifi car os entregáveis – produtos, 
serviços e resultados a serem feitos pelo projeto. 

O primeiro nível é o nome do projeto; o segundo 
devem ser as entregas colocadas no Canvas; e os de-
mais devem ser uma decomposição mais detalhada 
do segundo nível, chegando idealmente até o quarto 
ou quinto nível, pelo menos.
2. Explosão do CANVAS: o Prazo num Cronograma 

de 25 Linhas
A explosão da área de prazo/linha do tempo é 

feita numa tela/folha A1, com um cronograma pré-
formatado, contendo 25 linhas em branco (Figura 5).  

Por que 25?  Porque deverá conter somente as 
atividades do projeto em nível macro – em alguns 
países é conhecido como master plan ou high level 
plan. Em cada linha devem ser colocadas suas 
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Figura 6 - Tela de Custos do  
PM Visual.

Figura 7 - Tela de Recursos Humanos do PM 
Visual.

respectivas durações e representações gráficas na parte direita – conhecido 
como gráfico de Gantt. 

Nesse ponto sugere-se montar o cronograma organizado por fases ou 
por grupo de entregas e, logo abaixo, as atividades necessárias para a con-
clusão de cada uma, em nível macro.

Sugerimos que o cronograma seja elaborado a lápis num primeiro 
momento e, ao final, que suas fases sejam destacadas com canetas 
coloridas para melhor visualização e consequente melhor entendimento. 
Muitos poderão achar que é frescura, preciosismo ou algo puxado para o 
lado infantil. Mas não é: ajuda muito na visualização e no entendimento.
3. Explosão do CANVAS: área de Custo sem um Fluxo de Desembolso de 

10 Linhas
A área de custos feita no Canvas explode num fluxo de desembolso, o 

qual deverá conter todos os custos estimados, organizados por categorias 
de recursos que serão gastos a cada mês (Figura 06).
4. Explosão do CANVAS: área de Equipe – áreas envolvidas em uma Ma-

triz de Responsabilidades e Organograma
Aqui é que se ganha o jogo! 
Se o gerente do projeto não tiver as pessoas necessárias para a execução 

das atividades programadas, se cada pessoa necessária não assumir sua 
parte com a devida responsabilidade e o comprometimento necessários, e, 
ainda, se o gerente do projeto não tiver a devida autoridade sobre os recur-
sos humanos, o projeto estará fadado ao fracasso!

Portanto, nesse ponto deve ser criada, primeiramente, a matriz de res-
ponsabilidades apresentando a real necessidade quanto aos recursos e o 
que cada um fará no projeto. O PMBOK® utiliza-se do conceito do RACI 
(Responsible, Accountable, Consulted e Informed). Sugiro, entretanto, que em 
vez de utilizar as letras R, A, C e I, que se utilize de um verbo para especifi-
car qual será a atuação da pessoa frente ao deliverable / “entregável” que ela 
terá alguma participação (Figura 07).

Nesse momento poderá ser colocado perfil ou nome – por exemplo: 
analista de marketing (perfil) – e, caso já saiba o nome da pessoa que irá 
desempenhar a função, pode-se colocar os dois – perfil: analista de marke-
ting e nome: João. Em seguida deve ser criado o organograma do projeto e 
determinar o tipo de estrutura organizacional sugerida, dando preferência 
à matricial ou projetada.
5. Explosão do CANVAS: áreas de pessoas em um Plano de Reuniões e 

Comunicação
Se alguém que deve receber uma informação não for comunicado sobre 

o que está se passando no projeto, certamente haverá conflitos, confusões 
e problemas que irão atrapalhar muito para que o projeto seja concluído 
com sucesso.

Por isso é importante planejar as reuniões necessárias, e nessa tela de co-
municação do PM Visual determina-se quando as principais reuniões deverão 
acontecer e quais informações devem ser passadas aos demais stakeholders, 
que devem receber as informações, mas não irão participar das reuniões de 
acompanhamento do projeto.

As reuniões que devem ter seus momentos estabelecidos no PM Visual são: 
 • Kickoff meeting (início): realizada ao final do planejamento e antes do 

início da execução de fato. O Sponsor deve fazer a abertura e na sequ-

Figura 5 - Tela do Cronograma do PM Visual.

ência o Gerente do Projeto apresenta o plano de 
projeto a todos os stakeholders.  Essa reunião é da 
máxima importância, pois gera o “empowerment” 
necessário ao Gerente do Projeto, ratifica o com-
prometimento dos demais stakeholders e deixa 
bem claro o plano do projeto na cabeça de todos 
os envolvidos.

 • Reunião Semanal de Controle de Avanço: partici-
pam o Gerente do Projeto e a equipe. O objetivo é 
atualizar o status do projeto e gerar o Status Report 
para ser apresentado na reunião executiva.

 • Reunião Executiva: participam o Gerente do 
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Figura 9 - Tela de Riscos do PM Visual.

Figura 10 - Tela de Aquisições do PM Visual.

Projeto e o Sponsor. O objetivo é analisar a situação geral do 
projeto e tomar decisões para que o mesmo atinja o sucesso 
esperado.
O importante sob o ponto de vista de comunicação nesse mo-

mento é que se defina quando todos os envolvidos deverão se 
reunir e com que frequência, para que possam bloquear suas 
agendas logo no início do projeto e, assim, participar das reuni-
ões (Figura 08).

Por exemplo: reunião semanal de controle de avanço: todas as 
segundas-feiras às 9h00 da manhã. Reunião executiva: última 
quinta-feira do mês às 14h. 
6. Explosão do CANVAS: áreas de Riscos em uma Matriz de 

Riscos com Probabilidade e Impacto
Todo projeto é regido por uma lei: a Lei de Murphy! Portanto, 

é necessária a identificação e análise de riscos do projeto. Antes 
de mais nada um conceito: o que é risco? Risco é um evento incer-
to, que caso aconteça poderá trazer algum impacto – positivo ou 
negativo – em um dos objetivos do projeto. O enfoque principal 
nesse caso é levantar principalmente os riscos negativos. 

Cada participante deverá pegar de três a cinco Post-its ama-
relos e pequenos e descrever, em silêncio, sem comentar com 
o outro o que está pensando, usando a seguinte sintaxe: CASO 
(evento de risco), PODERÁ (consequência que trará ao projeto).

Exemplo: CASO chova muito, PODERÁ estragar o material e 
atrasar o Projeto.

Em seguida o grupo deverá analisar a probabilidade do risco 
acontecer e o impacto que traria ao projeto, quanto à escala 
– Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto – para os dois 
eixos, e determinar ações para eliminação ou mitigação dos 
riscos. (Figura 09)
7. Explosão do CANVAS: Aquisições

Essa explosão pode ocorrer em função de várias áreas do Can-
vas, mas principalmente da área de entregas.

Todos os produtos, matérias-primas, serviços e mão de obra 
que deverão ser adquiridos junto a fornecedores devem ser 

listados, identificando os possíveis fornecedores, verba disponí-
vel/estimada, e principalmente colocando uma atenção quanto 
à data limite em que o processo de compras deve ser iniciado e 
quando o item deverá estar disponível para o projeto, para evi-
tar correrias ou pressões que poderão gerar aumento de custos, 
problemas de prazos, ou ainda gerar conflitos na área de com-
pras da empresa ou com algum fornecedor.(Figura 10).

Com isso o plano do projeto utilizando os elementos do PM 
Visual estará completo. Realizado em 8 horas, de forma cola-
borativa, visual, elaborado com a participação dos principais 
envolvidos do projeto, ou seja, com as pessoas que têm mais a 
colaborar e decidir a respeito dos caminhos que o projeto deve 
trilhar para atingir o sucesso desejado.

Nesse ponto deve então ser analisado se o que foi feito é sufi-
ciente, ou se ainda é necessário um plano de projeto ainda mais 
detalhado.

O Pulse Check do PM Visual – Controle
O controle do andamento do projeto pode ser feito em uma reu-

nião periódica e deixando à mostra o status do projeto (Figura 11).
Para isso o PM Visual também contempla uma tela/folha A1, 

Figura 8 - Tela de Comunicação do PM Visual.
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Figura 12 - Abordagem sugerida para cada  
tamanho de projeto

onde diariamente se pode registrar as ocorrências e 

o andamento das atividades, visível a todos os stake-

holders. A partir dessa tela o gerente de projeto pode 

atualizar o cronograma detalhado – utilizando qual-

quer software – e semanalmente gerar o status report 

para os executivos e outros interessados, conforme 

a frequência estabelecida no plano de comunicação.

Figura 11 - Exemplo de uma tela do Pulse Che-
ck do PM Visual elaborado e a transferência 

para um Status Report.

O PM Canvas, o PM Visual e a pasta detalhada do Plano do Projeto tra-
dicional, assim como tantas outras abordagens, são excelentes, desde que 
usadas com consciência e que permitam atingir o resultado esperado.

O PM Canvas e o Canvas do PM Visual são excelentes para iniciar o 
planejamento de qualquer projeto de todos os tamanhos, e para pro-
jetos pequenos o Canvas se torna o próprio Plano do Projeto, sem a 
necessidade de detalhar mais nada. 

O PM Visual é excelente para ampliar a visão do que foi colocado no 
Canvas e fazer uma primeira explosão de planejamento. Para projetos 
médios ele se torna o próprio plano do projeto completo, sem a neces-
sidade de detalhar mais nada. Para projetos grandes ele fica como ponto 
intermediário e como base do detalhamento maior a ser feito na pasta.

A pasta detalhada com o plano do projeto completo é excelente, ideal e 
necessária para projetos grandes, e pode-se partir do planejamento ma-
cro feiro pelo PM Visual. 

Será que oito horas de dedicação ao planejamento é muito? Para alguns 
projetos pode ser, para outros é o mínimo, e para outros ainda, é extre-
mamente pouco, devendo ser necessariamente ainda mais detalhado, 
principalmente a parte de escopo e cronograma.

Nesse quadro resumo da figura 12 pode-se observar as três abordagens 
e o tempo de dedicação ao planejamento para cada uma:

Afinal de contas, qual metodologia ou abordagem é a melhor? 
O PM Canvas, o PM Visual, a pasta detalhada de um Plano de Projeto são 

excelentes. Assim como a forma tradicional de gerenciar projetos propos-
ta pelo PMBOK© do PMI©, as metodologias ágeis de gerenciamento de 
projetos, PRINCE2©, IPMA©, IPA© também são excelentes. Todos são 
excelentes, desde que utilizados com consciência – a que melhor se adap-
tar à realidade da empresa e trouxer o resultado esperado pelo projeto, 
sem paixões ou defesas exageradas!

Portanto, é sempre bom olharmos tudo com clareza de pensamento e 
enxergar o que cada abordagem apresenta, mas principalmente utilizar 
os conceitos e práticas do gerenciamento de projetos propostos tanto por 
órgãos como pessoas, algo que já vem desde o 5W2H, do PDCA, ou, ainda, 
desde as pirâmides do Egito. Entretanto devemos utilizar não porque al-
guém disse que tem que usar, mas por constatação do bom resultado que 
sua prática gera para as empresas, para o país e para todos que trabalham 
com projetos.

Talvez todas as metodologias sejam apenas novas roupagens para 
adaptar as “velhas” formas de organizar e trabalhar com projetos. E o PM 
Visual certamente é mais uma que veio para contribuir com o sucesso 
dos projetos!

discussões e conclusões

Qual a melhor forma para se fazer um plano de pro-
jeto? Quantas horas de dedicação são ideais para um 
bom plano de projeto? 
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