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Resumo:
O artigo em questão propõe a criação de um escritório de projetos para um laboratório de inovação e
tem como indicação a metodologia do Life Cycle Canvas, uma ferramenta que alinha a necessidade do
gerenciamento estratégico com a consecução das ações de gerenciamento de projetos por meio da
entrega eficiente e eficaz dos seus produtos e/ou serviços, o que vem a atender à demanda de
padronização requerida pela alta gestão do laboratório. Com isso, foi elaborado um modelo de
proposição de integração dessas ferramentas, a fim otimizar os processos advindos da gestão de
projetos bem como contribuir para continuidade da inovação.
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Strategy and innovation: proposal to create a projects office based on
the Life Cycle Canvas methodology in an innovation laboratory
Abstract
The paper proposes the creation of a projects office for an innovation laboratory and is based on the
methodology of Life Cycle Canvas, a tool that aligns the need for strategic management with the
achievement of project management actions through efficient delivery of its products and/or services,
which meets the demand for standardization required by the high management team of the
laboratory. For this purpose, a proposal model for the integration of these tools was elaborated, in
order to optimize the processes of the projects management as well as to contribute to the continuity of
the innovation.
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1 Introdução
Os clientes e consumidores em geral têm demonstrado cada vez mais exigência acerca da
prestação de serviços e da qualidade dos produtos. Igualmente, para que as instituições
correspondam aos requisitos propostos, se faz necessária uma real adequação dos seus
processos à entrega devida do produto requerido (dentro da conformidade e sem atrasos).
Desse modo, a correta definição da estratégia organizacional atrelada à área de inovação,
dirige a instituição para o alcance dos seus objetivos assim como um maior controle gerencial
dos resultados alcançados.
Em meio a esse contexto, se verifica a necessidade de otimizar o gerenciamento dos projetos
desenvolvidos por um laboratório de inovação a fim de conciliar as estratégias traçadas.
Com base nisso, o presente artigo tem como objetivo alinhar os conceitos de estratégia e de
inovação a fim de balizar a criação de um escritório de projetos em um laboratório de
inovação, por meio da ferramenta proposta por Veras (2016), o Life Cycle Canvas.
O artigo é composto pela revisão da literatura acerca dos principais autores da área de
estratégia, gestão de projetos e inovação. Por conseguinte, é disposta a metodologia no intento
de integrar a filosofia macro da organização de modo sinérgico à execução operacional de
projetos.
Por conseguinte, sua análise e conclusão.
2 Revisão da literatura
2. 1 Estratégia
O conceito de estratégia tem sido bastante difundido por diversos autores. Para o autor
Mintzberg (2007), a estratégia se constitui da seguinte maneira:
• É em um plano, o qual é formulado de modo consciente e dirigido a uma diretriz ou
conjunto de ações para lidar com uma situação;
• É também um pretexto, ou seja, uma manobra específica para alcançar algum
resultado;
• É um padrão, uma vez que ela advém de um padrão de ações;
• É uma posição, pois é um meio de localizar uma organização no ambiente;
• É uma perspectiva, haja vista que seu conteúdo consiste não somente em uma
posição determinada, mas sim de maneira direcionada e fixa de olhar o mundo.
Já segundo Maximiano (2012), estratégia é um termo usado no mundo atual como sinônimo
de escolha de meios para realizar objetivos.
Nogueira (2014) complementa que a estratégia é um processo pelo qual determinada
organização define aonde pretende chegar e como ela galgará esse resultado.
A seguir segue a evolução as escolas da estratégica, conforme a Figura 1, Mintzberg (2007):
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(Formulação de estratégias)
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Fonte: Adaptado de Mintzberg (2007).

Processo de tranformação

Figura 1 – Escolas do pensamento estratégico

Portanto, com base nessas definições, é possível verificar que o conceito de estratégia
evoluiu com o tempo e que o seu conceito toma formas diferentes, porém, elas mencionam
sempre as ações necessárias para o alcance de algum resultado.
2.1.1 Planejamento estratégico
De acordo com Maximiano (2012), o planejamento estratégico é o processo de formular a
estratégia, seja com base nas decisões tomadas no passado, que afetam a situação atual ou
decisões que são tomadas no presente e que podem afetar o futuro de uma organização.
Dessa forma, ainda segundo o autor, as etapas do processo estratégico são (MAXIMIANO,
2012):
1. Análise da situação: em que situação nos encontramos?;
2. Análise do ambiente: quais são as ameaças e as oportunidades?;
3. Análise dos pontos fortes e fracos: quais são os nossos pontos fortes e fracos dentro da
organização?;
4. Definição dos objetivos e estratégias: para onde devemos ir?;
5. Estratégias funcionais e operacionais: o que devemos fazer para alcançar os
objetivos?;
6. Execução e avaliação: controlar e avaliar se o plano foi cumprido ou não.
Similarmente, Certo e Peter (2010), define as etapas do planejamento estratégico na
Figura 2.

Fonte: Certo e Peter (2010).
Figura 2 – etapas do planejamento estratégico

Conforme elencado pelos autores Certo e Peter (2010), ao iniciar-se o planejamento
estratégico é preciso compreender o ambiente que circunda a organização (interno e externo),
estabelecer os seus direcionamentos (missão, razão de ser; visão, aonde se pretende chegar),
formular as ações para o alcance dos objetivos traçados, implementá-los e mantê-los em
constante feedback.
Desse modo, constata-se que o planejamento estratégico segue um direcionamento de ações
balizado pela organização tendo em vista os resultados definidos que se quer alcançar.
Segundo Maximiano (2012), o planejamento está divido em estratégico (geralmente a longo
prazo e formulado pela alta cúpula), o tático (de médio prazo e os gerentes são responsáveis
por traduzir as metas a serem alcanças por suas equipes) e por fim, o operacional (ocorre a
execução propriamente dita das ações e tem como característica o curto prazo).
2.1.2 Canvas
Elaborada pelo suíço Alex Osterwalder com a finalidade de facilitar o entendimento completo
de um negócio. Assim, o modelo tem o desígnio de descrever todos os elementos e fases que
compõem um empreendimento, proporcionando a integração da organização (SEBRAE,
2016).
Ainda de acordo com a Instituição, os componentes principais de um empreendimento são:
segmento de clientes, proposta de valor, canais de distribuição, relacionamento com clientes,
fontes de receita, recursos principais, atividades chave, principais parcerias e custos
(SEBRAE, 2016).
A Figura 3 representa a estrutura do Canvas.

Fonte: SEBRAE (2016).
Figura 3 – Modelo do Canvas.

A ferramenta apresenta como vantagem a sua fácil utilização, pois ela é preenchida por postit, o que simplifica o processo de gerenciamento e implementação.
Para isso, os empreendedores devem responder as seguintes perguntas:
1.
2.
3.
4.

O que vou fazer? (A resposta será a proposta de valor);
Para quem vou fazer? (Definição do público alvo, canal de distribuição);
Como vou fazer? (Descobrir e definir os principais recursos, fornecedores, parceiros);
Quanto vou gastar? (Viabilidade financeira do projeto).

Para que a ferramenta funcione de forma adequada, ela necessita que as informações estejam
alinhadas com as reais demandas do empreendedor.
A ferramenta pode ser alterada conforme a ocorrência de mudanças e novo posicionamento da
organização.
2.2 Gestão de projetos
Segundo o PMI (2013), projeto é um esforço temporário realizado para criação de um produto
ou serviço único, com início e fim pré-definidos.

Já o gerenciamento de projetos está relacionado à aplicação do conhecimento, habilidades,
ferramentas, e técnicas às suas atividades a fim de cumprir os requisitos determinados pelo
cliente (PMI, 2013).
De acordo com Veras (2016), as características de um projeto são:
1. Ser temporário: possui início e fim definidos;
2. Entrega produtos, serviços ou resultados exclusivos: criam entregas exclusivas,
incluindo os resultados;
3. Ser elaborado progressivamente: desenvolvido em etapas, que são baseadas em um
escopo.
Ainda segundo o autor, alguns elementos devem ser aplicados em todo o projeto:
identificação dos requisitos, ou seja, das necessidades do projeto; definição de objetivos
claros e alcançáveis; e o equilíbrio das demandas conflitantes de qualidade, tempo, escopo e
custo (VERAS, 2016).
Gerenciar um projeto tipicamente inclui (PMI, 2013):
• Identificação dos requisitos;
• Adaptação às diferentes necessidades, preocupações e expectativas das partes
interessadas à medida que o projeto é planejado e realizado;
• Estabelecer e manter a comunicação ativa com as partes interessadas;
• Balanceamento das restrições conflitantes do projeto que incluem, mas não se
limitam, a:
1. Escopo;
2. Qualidade;
3. Cronograma;
4. Orçamento;
5. Recursos;
6. Riscos.
As circunstâncias específicas do projeto influenciarão as exceções que devem ser enfocadas
pelo gerente do projeto e determinam a aplicação de processos de gerenciamento de projetos
apropriados.
Abaixo, seguem as fases do gerenciamento de projeto na Figura 3:

Figura 3 – Fases do gerenciamento de projetos

O ciclo de vida do projeto se dá pela iniciação com o termo de abertura e direcionado para o
planejamento, posteriormente é realizada a sua execução e em paralelo à execução o

monitoramento e o controle, caso os requisitos sejam atendidos, o projeto é encerrado (PMI,
2013).
Destarte, o gerenciamento de projetos deve atender aquilo que o cliente demanda a fim de
garantir o cumprimento dos seus requisitos assim como a satisfação e qualidade do produto,
serviço ou resultado.
2.3.1 Planejamento estratégico e o gerenciamento de projetos
Como elencado na seção 2.1.1, o planejamento estratégico é um plano composto por ações no
intento de alcançar uma situação futura pré-definida por determinada organização.
Os projetos, desse modo, servem como ferramentas operacionais para implementação e
execução dessas ações e por isso, devem estar estritamente alinhadas com a estratégia e o seu
planejamento.
O PMI (2013) discorre que frequentemente os projetos são utilizados como meio direto ou
indireto para a consecução dos objetivos propostos pelo planejamento estratégico. Assim,
geralmente eles são autorizados com as seguintes finalidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Demanda de mercado;
Oportunidade/estratégia de negócio;
Necessidade de natureza social;
Consideração ambiental;
Solicitação do cliente;
Avanço tecnológico;
Requisito legal.

Com tal entendimento, a organização que possuir o tipo de modelo orientado para
gerenciamento de projetos, necessitará estar correlacionada com os interesses, com a missão e
com a visão da organização, a fim de que seus resultados planejados sejam concretizados.
2.4 Inovação
De acordo com Schumpeter (1982), a inovação precede de um produto novo ou da melhoria
de um produto já existente como também em termos de processos.
O desenvolvimento tecnológico e a inovação são decisivos para o aumento da produtividade e
do emprego. A necessidade de alcançar um melhor entendimento das estruturas que propiciam
ou prejudicam o processo de inovação acarretou importantes avanços durante a década de
1980, desde o nível teórico ao empírico (MANUAL DE OSLO, 2005).
Ainda segundo o Manual de Oslo (2005), a inovação ocorre tanto no nível macro, que está
atrelada ao crescimento econômico nacional e aos padrões do comércio internacional, quanto
a nível micro, ou seja, dentro das organizações, cuja pesquisa e desenvolvimento é visto como
um fator de maior capacidade de absorção e utilização pela empresa de novos conhecimentos,
não somente o conhecimento tecnológico.
3 Metodologia
A pesquisa tem como objetivo propor a criação de um escritório de gerenciamento de projetos
(EGP ou em inglês PMO) para um laboratório de inovação com vistas à adequação do Life
Cycle Canvas.
Do ponto de vista do problema, a abordagem da pesquisa será qualitativa, uma vez que
considera a relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, ou seja, um vínculo indissociável
entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números
(SILVA; MENEZES, 2005).

A finalidade da criação do escritório de projetos se deu pela demanda na padronização da
governança do laboratório com relação à quantidade expressiva de projetos.
Igualmente, para que o escritório de projetos seja criado, se faz necessário adotar os seguintes
requisitos, de acordo com a PMI (2013):
1. Servir como suporte no intento de desempenhar um papel consultivo nos projetos,
fornecendo modelos, melhores práticas, treinamento, acesso a informações e lições
aprendidas com outros projetos;
2. Servir como ferramenta de controle, uma vez que o escritório de projetos exige
conformidade através de vários meios, pois envolve a adoção de estruturas ou
metodologias que possibilitam esse gerenciamento;
3. Ter função diretiva, já que assumem o controle dos projetos por meio do seu
gerenciamento direto.
O PMO reúne os dados e informações de projetos estratégicos corporativos e avalia como os
objetivos estratégicos de nível mais alto estão sendo alcançados.
O PMO é a ligação natural entre os portfólios, programas e projetos da organização e os
sistemas de medição corporativos (PMI, 2013).
Assim, no intento de facilitar a visualização bem como o gerenciamento de uma grande
quantidade de projetos, é proposto à utilização da ferramenta Life Cycle Canvas (LCC), a qual
permite de forma simples gerenciar diversos tipos de projetos durante todo o seu ciclo de
vida. (VERAS, 2016).
A escolha pela aplicação do método se deu pela alta complexidade em lidar com o guia de
gerenciamento de projetos, o PMBOK, formulado pela PMI (2013).
Com adequação do Canvas (ferramenta de gestão estratégica) às melhores práticas de
gerenciamento de projetos sugeridas pelo PMBOK Guide, é possível geri-los em todos as suas
fases e incorporar de forma sistemática possíveis mudanças que venham a ocorrer durante a
gestão do projeto (VERAS, 2016).
Na Figura 4, é demonstrada a metodologia proposta:

Fonte: Veras (2016).
Figura 4 – Tela do Canvas com inserção das melhores práticas do PMBOK Guide.

A vinculação de um negócio a projetos é um aspecto de suma importância para entender a sua

gestão (VERAS, 2016).
Fonte: Adaptado de Veras (2016).
Figura 5 – Relação entre desempenho e gestão de projetos

Desse modo, para que o negócio ou organização seja ele privado ou público venha a ser bemsucedido, se faz necessário compreender que o desempenho de suas atividades está
intimamente ligado às estratégias traçadas pela empresa.
4 Análise de resultados
Com a integração da estratégia do laboratório de inovação e a criação do escritório de
gerenciamento de projetos será possível melhorar e controlar com maior grau de precisão os
projetos da instituição.
Desse modo, a estrutura do escritório de projetos como formação central terá os núcleos de
planejamento, suporte, controle e acompanhamento dos projetos, os quais farão o controle por
meio da ferramenta LCC, conforme demonstrada na Figura 5 abaixo elencada:

Figura 5 – Estrutura do escritório de projetos

Com essa estrutura, será possível acompanhar de forma sintetizada todo o processo de
execução do projeto com base no guia das melhores práticas PMBOK Guide.
Assim, a tela do LCC será adotada da seguinte forma:
A coluna verde da Figura 2 será responsável por responder e abonar a execução do projeto
com a justificativa, objetivos, benefícios; a coluna cinza listará o produto a ser entregue,
requisitos do produto e suas restrições; a coluna amarela discorrerá acerca das partes
interessadas, como se darão as comunicações, assim como será constituída a equipe do
projeto; a coluna laranja irá inserir as premissas, entregas e aquisições necessárias e por fim, a
última coluna marrom, avaliará os riscos, os custos bem com o tempo requerido para cada
fase do projeto.
A tela é alimentada por meio de post-it e a sua alteração ocorre conforme a execução de cada
fase do ciclo de vida do projeto, disposto na Figura 4, proposta de estrutura de projetos.
A equipe do escritório de projetos será responsável por acompanhar, monitorar e medir os
processos dos projetos, a fim de viabilizar a qualidade, o gerenciamento eficiente e eficaz de
todos os projetos.
A figura 6 elenca as fases da implementação e interligação do escritório de projetos com a
estratégia organizacional.

Figura 6 – Implementação do escritório de projetos e da ferramenta LCC

Portanto, para que a metodologia proposta seja implementada, se faz indispensável o
alinhamento das equipes e dos gestores com a missão organizacional, a visão (alcance de um
cenário futuro/planejamento estratégico), definição das ações a serem executadas.
Com isso, a informações serão repassadas e recebidas pelo escritório de projetos, o qual
desenvolverá o Life Cycle Canvas juntamente com o gestor responsável do projeto e sua
equipe.

A partir desse planejamento, a execução dos projetos terá início em paralelo ao
acompanhamento e controle, a fim de gerar melhorias nos processos e soluções de problemas
que venham a ocorrer.
E por fim, caso os requisitos sejam cumpridos e as metas, o projeto será entregue ao cliente.
5 Conclusão
O artigo em questão propôs a criação de um escritório de projetos com o intuito de enxugar e
tornar mais simples o gerenciamento acerca do acompanhamento e da clareza na execução
dos projetos de um laboratório de inovação tecnológica, o que possibilitará maior qualidade,
diminuição de custos e a tomada de decisão baseada em evidências, uma vez que tudo é
registrado e medido.
Igualmente, por ser uma ferramenta nova, a pesquisa contribui para que seja difundida no
meio acadêmico o seu uso, assim como o estudo pode ser utilizado para melhorias e trabalhos
futuros.
Como sugestão de avanços futuros, sugere-se que o modelo proposto seja validado pelos
gerentes dos projetos assim como pela coordenação do laboratório, a fim de que a sua
aplicabilidade possa de fato contribuir para o crescimento e alcance dos resultados da
instituição.
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