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O EMPREGO DO PROJECT MODEL CANVAS COMO AUXÍLIO AO DECISÓRIO 
DA SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO 
 
 

Guilherme F. Silva1 
Fabricio P. Piurcosky2 

 
 
 
RESUMO 
 

Este artigo visa demonstrar a aplicabilidade de uma ferramenta de gestão de projetos, o Project 
Model Canvas, na Secretaria-Geral do Exército (SGEx). Tal abordagem justifica-se diante do cenário 
atual de gerenciamento de projetos, que demanda cada vez mais às organizações, o desenvolvimento 
de meios eficazes, simples e ágeis de planejamento para a implantação e condução de projetos. O 
propósito deste trabalho é demonstrar a viabilidade de trazer para a caserna a aplicabilidade da 
ferramenta para facilitar o decisório da SGEx. Este propósito será alcançado por intermédio de revisão 
bibliográfica e estudo de caso, aplicando o modelo de Canvas em um projeto complexo de grande 
evento de cerimonial militar do Comando do Exército, integrando as equipes envolvidas e descrevendo 
todo o planejamento do projeto em uma única tela, prezando pela simplificação da burocracia, 
objetivando facilitar as decisões diversas da chefia. O estudo demonstrou que a ferramenta é aplicável 
na Secretaria, visto que a compreensão do uso foi rápida, bem como a criação do Canvas contou com 
o envolvimento dos principais atores e, de forma objetiva, construiu o produto final em um curto espaço 
de tempo, que por consequência, facilitou apresentar ao Secretário todos os passos do projeto. 
 
Palavras-chave: Project Model Canvas. Comando do Exército. Secretaria-Geral do Exército. Projetos. 
Cerimonial Militar.  
 
 
 
ABSTRACT 
 

This article aims to demonstrate the applicability of a project management tool, the Project 
Model Canvas, at the Army General Secretariat (SGEx). Such an approach is truly justified by the current 
project management environment, which increasingly demands on organizations, the development of 
effective, simple and agile planning means for project implementation and management. The purpose 
of this work is to demonstrate the feasibility of bringing to the barracks the applicability of the tool to 
facilitate SGEx’s decision. This purpose will be achieved through literature review and case study, 
applying the Canvas model to a complex project of the Army Command’s military ceremonial major 
event, integrating the teams involved and describing all project planning on a single screen, valuing the 
simplification of bureaucracy, aiming to facilitate the various decisions of the leadership. The study 
showed that the tool is applicable in the Secretariat, since the understanding of its use was fast, as well 
as the creation of Canvas had the involvement of the main actors and, objectively, built the final product 
in a short time, which consequently made it easier to present to the Secretary all the steps of the project. 
 
Keywords: Project Model Canvas. Army Command. Army General Secretariat. Projects. Military 
Ceremonial. 
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O EMPREGO DO PROJECT MODEL CANVAS COMO AUXÍLIO AO DECISÓRIO 
DA SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

As inúmeras missões afetas à Secretaria-Geral do Exército (SGEx) justificam o 

planejamento minucioso e as coordenações necessárias para que as ferramentas de 

gestão que estão sendo praticadas no mundo corporativo também sejam adotadas, 

com a finalidade de otimização de pessoal, tempo e recurso. 

Projetos de grande porte necessitam de grandes estruturas, cabendo à SGEx 

a organização dos grandes eventos no âmbito do Comando do Exército, no que 

concerne ao cerimonial militar, uma vez que tais projetos envolvem um número mais 

amplo de colaboradores, impactando assim demais áreas/setores, o que 

consequentemente proporciona grande visibilidade e eleva esses eventos a um 

patamar de referência nacional. A demanda das atividades está cada vez mais intensa 

e o “fazer mais com menos” tem sido uma das máximas seguidas pelos gestores da 

administração pública, o que torna primordial o emprego minucioso dos meios, ponto 

em que as ferramentas de gerenciamento de projetos se fortalecem. 

Diante do cenário de um mundo dinâmico e acelerado, José Finocchio Junior 

desenvolveu uma metodologia inovadora de gerenciamento de projetos, o Project 

Model Canvas (PM Canvas), atualmente muito utilizada no meio corporativo, uma vez 

que conta com a colaboração plena e proativa de todos os envolvidos no projeto, 

ressaltando sua gratuidade, o que facilita muito a gestão da coisa pública. 

Este trabalho demonstra a aplicabilidade do PM Canvas como auxílio ao 

decisório da SGEx, diante da problemática levantada preliminarmente de como o 

método em tela pode facilitar o planejamento e o decisório da SGEx no que tange aos 

grandes eventos do cerimonial militar. Espera-se que ao final do estudo o resultado 

alcançado seja melhorar o seu emprego eficiente e com menos burocracia. 

Tal abordagem se justifica pelo fato de que o Canvas é amplamente usado no 

mundo corporativo, pelo ineditismo do seu uso na SGEx, pela possibilidade de 

desburocratizar e facilitar o decisório, pela complexidade logística dos projetos e pelos 

resultados positivos alcançados por grandes empresas. 
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É importante ressaltar que, caso o objeto seja alcançado, poderá extrapolar as 

fronteiras desta Organização Militar, por ser um método de fácil entendimento e 

aplicação. 

O objetivo deste estudo é o de gerar conhecimento sobre um fato por intermédio 

do emprego de um padrão específico, ou seja, apresentar o PM Canvas à SGEx, 

aplicar em um estudo de caso e ao final, detectar se é cabível como nova cultura 

gerencial a ser implementada. 

Este propósito será conseguido por uma pesquisa aplicada, exploratória, 

usando procedimentos iniciais de revisão bibliográfica e documental, bem como de 

estudo de caso de natureza qualitativa em um grande evento de cerimonial militar do 

Comando da Força Terrestre, que ocorre anualmente na capital federal, qual seja o 

Dia do Soldado – 25 de agosto. 

 

 

2 GERENCIAMENTO DE PROJETO 

 

 

O ponto principal aqui é introduzir a conceituação de gerenciamento de projetos, 

com suas características principais. Em seguida serão elencados os eventos de 

cerimonial militar da Secretaria-Geral do Exército que tenham envergadura típica de 

um projeto convencional, conforme orienta o Project Management Body of 

Knowledgment (PMBOK), para em seguida destacar a ferramenta proposta. 

 

2.1 ENTENDIMENTO 

 

Antes de falar sobre gerenciamento de projeto, cabe abordar o conceito de 

projeto, que, segundo o Project Management Institute (PMI), que é o criador e 

responsável pelas atualizações do PMBOK, diz que é “um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único” (PMI, 2017, P. 542). 

Por sua vez, Vargas (2005, p. 7) define: 

Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma 
sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a 
atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de 
parâmetros predefinidos no tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade.  
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Sendo assim, temos que um projeto é: temporário, por ter previsão de início e 

término; exclusivo, por não fazer parte da rotina diária, cabendo um esforço 

diferenciado para atingir o objeto principal, e para tal, faz-se necessária uma 

sequência lógica de ações. 

Dentre as atividades ordinárias da SGEx, eventos complexos são merecedores 

de serem conduzidos como projetos, tais quais as grandes cerimônias do Dia do 

Exército, do Dia do Soldado, de Transmissão do Cargo de Comandante do Exército e 

das Promoções de Oficiais Generais, visto que envolvem todos os setores, bem como 

grande logística de material e pessoal. 

Segundo as melhores práticas, o gerenciamento de projetos deve estar em 

conformidade com os 49 processos previstos no PMBOK edição 2017, que por sua 

vez segue um ciclo de vida agrupados logicamente em cinco categorias/grupos de 

processos de gerenciamento de projetos: iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento/controle e encerramento. 

O ciclo de vida do projeto é gerenciado através da execução de uma série de 
atividades de gerenciamento de projeto, conhecidas como processos de 
gerenciamento de projetos (...). 

Um Grupo de Processos de Gerenciamento de Projetos é um agrupamento 
lógico de processos de gerenciamento de projetos para atingir os objetivos 
específicos do projeto. Os Grupos são independentes das fases do projeto 
(PMBOK, 2017, p. 22 e 23). 

Em 2013, o Estado-Maior do Exército publicou a Portaria n. 176 de 29 de agosto, 

aprovando as Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de 

Projetos no Exército Brasileiro (NEGAPEB), 2ª Edição, e por sua vez, normatizando o 

assunto no âmbito da Força, conforme previsão em seu artigo sexto: 

Estas Normas servem para qualquer tipo de projeto no âmbito do Exército 
Brasileiro. No entanto, os Projetos Estratégicos do Exército (PEE) e aqueles 
voltados para a construção, reforma e adaptação da infraestrutura (projetos 
de engenharia civil), pesquisa e desenvolvimento (P&D) de produtos de 
defesa e de softwares seguirão, ademais, normas específicas.  

A abordagem anterior da NEGAPEB visa para amparar e justificar a 

aplicabilidade conceitual de gerenciamentos e de ferramentas aplicadas no âmbito da 

força terrestre, paralelas com o bom andamento das atividades mais complexas da 

Secretaria. 
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2.2 PLANO DE PROJETO 

 

O plano de projeto é a forma clássica de se apresentar um projeto para aqueles 

que possuem o poder decisório dentro de uma organização, militar ou civil. 

Dentro desta perspectiva, a quarta edição do PMBOK descreve que: 

Um projeto é um empreendimento único, com início e fim definidos, que utiliza 
recursos limitados, conduzido por pessoas, visando atingir metas e objetivos 
pré- definidos e estabelecidos dentro de parâmetros de prazo, custo e 
qualidade (PMI, 2008).  

Verifica-se ainda o emprego de metodologias convencionais, com seus planos 

extensos, burocráticos e pouco visuais, o que muitas das vezes, afasta o interesse 

daqueles que analisarão toda a gama documental, uma vez que dentro dele tem-se: 

índice, sumário executivo, escopo, cronograma, organograma, atribuições de funções, 

riscos, equipe e formulário de requisição de mudança. O Guia PMBOK, também 

conhecido como a bíblia do gerenciamento de projetos, contém todas essas 

informações que são relevantes para a elaboração e o domínio de um projeto. 

São escassos os profissionais que praticam na plenitude toda essa gama 

documental, surgindo assim planos construídos de forma rudimentar e adaptados, que 

fatalmente terão imprevistos no decorrer da sua execução. 

A realização dos projetos concretiza os anseios do mapeamento estratégico da 

organização. O emprego de modernas ferramentas de gestão torna-se necessário, 

uma vez que contribuem para a redução dos custos, para a melhoria da qualidade, a 

racionalização dos processos e a redução dos prazos. 

Diante da realidade/dinamismo do dia-a-dia para a execução de um projeto de 

forma cartesiana como reza o Instituto, surgem ferramentas úteis para construir e 

concretizar um projeto, de forma a não ter de cumprir toda a burocracia prevista. 

Ressalta-se, neste ponto, que quanto maior e mais complexo for o projeto, mais 

próximo ao guia deve ser o gerente do projeto, para que os riscos sejam mitigados. 
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3 MÉTODO PROJECT MODEL CANVAS 

 

 

O dinamismo e a complexidade organizacional do mundo corporativo 

alcançaram patamares de especificidade em prol da qualidade de seus produtos e 

serviços que provocaram a adesão cada vez mais maciça ao gerenciamento de 

projetos sob a égide do PMI. Em resposta imediata ao método e indo de encontro à 

demanda de processos (49 segundo o PMBOK vigente), surgem novas ferramentas 

que atendem às demandas de gerenciamento de forma mais dinâmica e menos 

burocrática para projetos menos complexos, como no caso dos existentes dentro da 

SGEx. 

O desenvolvedor do PM Canvas, destaca em seu livro que o Project Model 

Canvas é a união de tendências novas com pesquisas em neurociências (FINOCCHIO 

JR, 2013). 

Comparando a complexidade do PMI (versões anteriores) e a praticidade do PM 

Canvas, Oliveira destaca que: 

Diferentemente do PMBOK que utiliza os 47 processos para fazer a gestão 
de projetos, o PM Canvas surge como uma alternativa simplificada para fazer 
a gestão de projetos, principalmente em sua fase inicial de planejamento. As 
duas abordagens não são excludentes, mas percebe-se a diferença na 
simplicidade do método (OLIVEIRA, 2016).  

Diante do cenário retro mencionado, tem-se um crescimento do conjunto de 

técnicas e modelos destinados à simplificação de ideias e ações, de modo a 

apresentar uma visão integrada e holística organizacional, vinculadas à gestão visual. 

A apresentação de mapeamento de processos, de estrutura organizacional, 

fluxogramas, grafismos, tem sido muito utilizado para vincular a 

absorção/entendimento de determinado objeto com a aplicabilidade de forma objetiva 

e dinâmica. Encontramos aqui as telas (canvas) ou quadros visuais, que por sua vez 

facilitam o acompanhamento operativo de um processo e, a partir de novas 

tecnologias, os projetos. 

Tais modelos de canvas são baseados na estrutura do modelo 5W2H, um 

modelo de gestão utilizado no ambiente organizacional para estruturar um conjunto 

de ações planejadas. 

O Project Model Canvas é a união de tendências novas com pesquisas em 

neurociência. 
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Este tópico explicará o que é e como funciona a ferramenta, findando com a 

aplicação dela em um caso concreto. 

 

3.1 CONCEITUAÇÃO 

 

Desenvolvido sob o prisma colaborativo e de gratuidade, o Project Model Canvas 

propõe um novo modelo para criação do plano de projeto. Contrapondo o formato 

clássico de um plano, no qual é confeccionado um documento extenso e pouco 

atrativo visualmente, o PM Canvas busca expor, em apenas uma folha no formato A1, 

os pontos essenciais à concepção de um projeto.  

 

Figura 1: Template do PM Canvas 

 

Fonte: adaptado de https://www.projectbuilder.com.br/blog/diferenciais-
reais-do-project-model-canvas/. Acesso em 16 nov. 2019. 

 

Segundo Malachias (2013), o método é originado a partir de conceitos de 

neurociência, tendo como base a exploração de modelos mentais criados pelo ser 

humano, no qual um modelo mental do projeto é formado por conceitos e pelas 

relações entre eles, tais como recursos, stakeholders, entregas, riscos, etc. 

Abrindo mão do formalismo desenvolvido pelo PMI, o PM Canvas mantém uma 

lógica durante seu desenvolvimento. Também possui como um de seus pilares a sua 

concepção em equipe de forma participativa e ágil. O conhecimento é produzido a 

partir de folhas autocolantes, também conhecidas como post-its, para delimitar 

https://www.projectbuilder.com.br/blog/diferenciais-reais-do-project-model-canvas/
https://www.projectbuilder.com.br/blog/diferenciais-reais-do-project-model-canvas/


10 

palavras, permitindo assim o surgimento de uma linguagem mais concisa e objetiva, 

otimizando algo de grande valor: energia. 

Oliveira destaca em sua dissertação de mestrado que: 

O PM Canvas é concebido com a proposta de não possuir papéis bem 
definidos, sugerindo apenas duas regras básicas: deve ser feito sempre em 
equipe, de preferência com o envolvimento das partes interessadas 
(stakeholders) e possuir pelo menos uma das pessoas com conhecimentos 
básicos de gerenciamento de projetos (OLIVEIRA, 2016).  

O método representa apenas o essencial, de forma prática, podendo ser usado 

de duas formas: como documento único e consistente do planejamento do projeto, 

imediatamente seguido pela execução e; de maneira preliminar para alimentar a lógica 

de um projeto formal. 

 

3.2 TAXONOMIA DO PM CANVAS 

 

O preenchimento sequencial do canvas, utilizando os “post-its” permite visualizar 

de forma mais nítida aquilo que até então encontrava-se obscuro. Para tal, perguntas 

fundamentais são primordiais para o sucesso, facilitando os passos seguintes. Neste 

ponto verificamos a utilização do 5W2H (Por quê? O quê? Quem? Quando? Onde? 

Como? Quanto?). O desenvolvedor explica o motivo de tamanha relevância para 

estas perguntas, por definirem o projeto de maneira que qualquer um o entenda, cujas 

respostas tornam mais fáceis responder a continuidade do processo, respondendo às 

perguntas subsequentes (FINOCCHIO JÚNIOR, 2013, p. 46). 

As perguntas fundamentais são fragmentadas individualmente e são 

estruturadas dentro de uma sequência lógica de pensamento, conforme verificamos 

na figura abaixo.  
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Figura 2: Template do PM Canvas (destaque para as perguntas fundamentais e seus 

respectivos campos). 

 

Fonte: adaptado de http://learnspace.com.br/2017/12/analisar-necessidade-
de-treinamento-usando-project-model-canvas/. Acesso em 16 nov. 2019. 

 

O início de todo o trabalho é a pergunta “Por quê o projeto deve ser realizado?”. 

Essa pergunta é justificada pelos problemas encontrados ou pelas demandas do 

órgão. Consequentemente serão levantados os objetivos do projeto, sendo 

específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e delimitados pelo tempo. O próximo 

campo do “Por quê?” será o levantamento dos benefícios descrevendo valores que 

poderão ser gerados. Finnocchio considera esta a pergunta de maior relevância, pois 

ela definirá os valores que identificarão toso os envolvidos no projeto. 

Passando para a fase do “O quê?”, atenderemos aos produtos/serviços gerados 

ou resultados que atendem as reais necessidades, para tal, será de suma relevância 

caracterizar o objeto pelo seu ineditismo, bem como os requisitos, que por sua vez 

estão ligados com a qualidade pretendida. 

A pergunta “Quem?” definirá os envolvidos internos e externos aos projetos que 

afetam o projeto. Estes, também conhecidos por stakeholders, podem ser pessoas ou 

organizações interessadas. Ressalta-se aqui que o campo “Equipe” delimita todos 

aqueles que trabalham para a entrega do projeto. 

http://learnspace.com.br/2017/12/analisar-necessidade-de-treinamento-usando-project-model-canvas/
http://learnspace.com.br/2017/12/analisar-necessidade-de-treinamento-usando-project-model-canvas/
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A forma de como será feita a entrega do projeto responderá à pergunta “Como?”. 

Aqui são elencadas as responsabilidades de cada membro ou grupo na entrega de 

algo concreto, tangível, mensurável e palpável. Faz-se mister o levantamento das 

premissas, que são as suposições dadas como certas sobre o ambiente e fatores 

externos ao projeto, que não estão sob o controle do gerente. As entregas, podendo 

ser finais ou intermediárias, juntamente com as restrições (limitações de qualquer 

natureza), complementam o entendimento do “Como?”. 

Por fim, a resposta à data de entrega e o custo, atendem ao “Quando?” e ao 

“Quanto?”. Estas duas últimas perguntas abordam: os riscos de eventos futuros e 

incertos com relevância sobre o projeto, a linha do tempo que estabelecem o 

cumprimento das entregas e os custos com o planilhamento macro de materiais, 

equipamentos, locações, aquisições, etc. 

A forma ideal de construção do canvas é por intermédio do uso da técnica de 

tempestade de ideias com a equipe, usando os papéis auto adesivos (post-its) sobre 

um quadro/tela, como mencionado anteriormente, pois permitem uma visualização de 

toda a sequência, bem como a agilidade em fazer correções pontuais por ocasião da 

fase do planejamento. 

Com grande maestria, o autor resume o parágrafo anterior e complementa que 

a integração das pessoas é fator primordial, conforme citação abaixo: 

O nosso canvas também não está imune a inconsistências. É resultado da 
interação de pessoas, de um fluxo de ideias, pensamentos e debates que 
são, a princípio, gerados separadamente, na elaboração de cada um dos 
blocos de componentes. O processo de integração vai tornar o modelo mental 
representado no canvas mais forte. Ele será feito por meio de amarrações de 
dois ou três blocos por vez, dando uma segunda chance de a equipe articular 
e agrupar melhor suas ideias (FINOCCHIO JR, 2013. p. 129). 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

A Secretaria-Geral do Exército que será alvo da análise, foi criada em 16 de 

fevereiro de 1938 e foi transferida para a capital federal no ano de 1972. Tem como 

missão síntese o assessoramento ao Comandante do Exército no que concerne à 
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concessão de honrarias, a heráldica, a medalhística, a musicologia e parcela do 

histórico da instituição (BRASIL, 2018). 

Nos dias atuais, possui as seguintes missões: preparar e secretariar as Reuniões 

do Alto Comando do Exército (RACE); conduzir os processos de concessão das 

medalhas sob sua responsabilidade; organizar, publicar e divulgar os Boletins do 

Exército; assessorar o Comandante no que se refere à normatização do uso de 

Uniformes e regular o cerimonial militar do Exército, em âmbito nacional e conduzir os 

eventos do Comandante do Exército na Guarnição de Brasília (BRASIL, 2018). 

Além das missões elencadas anteriormente, a SGEx apresenta o seguinte perfil: 

• É um Órgão de Assistência Direta e Imediata do Comandante do Exército; 

• Possui um efetivo de aproximadamente 185 militares e uma previsão 

orçamentária de 1,8 milhão de reais para o cerimonial/eventos; 

• Realiza 5 grandes eventos anualmente e vários outros de menor vulto, 

dentre eles a Cerimônia do Dia do Soldado, palco deste artigo científico, que conta 

com a presença de mais de 1700 homens em forma, viaturas que demonstram o 

poderio bélico, entrega de mais de 450 medalhas, demonstração artística de Banda 

de Música e recepção de autoridades, destacando os Chefes dos Poderes da União; 

• Possui uma Assessoria de Gestão ao decisório, com função de apresentar 

os projetos e orientar a execução no que concerne à técnica. 

O método da pesquisa é exploratório, usando procedimentos iniciais de revisão 

bibliográfica e documental, afinal, é preciso conhecer o “estado da arte”, ou seja, 

conhecer o que se escreveu sobre a ferramenta em tela. Com isso, busca-se um 

aprofundamento teórico para em seguida aplicar o PM Canvas diante de um grande 

evento do Secretaria, demonstrando que é possível facilitar por praticidade e 

simplicidade a tomada de decisão por parte do Secretário-Geral. 

De acordo com Lakatos e Marconi (1991, p. 90), a pesquisa bibliográfica possui 

duas finalidades: “restringir a amplitude dos dados a serem estudados e definir os 

principais aspectos de uma investigação, precisando, portanto, os tipos de dados que 

devem ser abstraídos da realidade, como objeto de análise”. 

O emprego do trabalho exploratório é cabível ao presente caso, pois, conforme 

Gil (2002), tem como objetivo principal a descoberta de ideias e intuições. Seu 

planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração 

dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 
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Ainda sobre o método, o trabalho terá natureza qualitativa, visto que Minayo 

(2016) escreve que ela responde a questões muito particulares e trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e 

das atitudes, o que é entendido como parte da realidade social. O universo da 

produção humana é o objeto da pesquisa qualitativa dificilmente traduzida por 

números e indicadores qualitativos.  

Desta feita, os métodos retro mencionados serão aplicados em um case da 

SGEx, qual seja Dia do Soldado – 25 de agosto, cerimônia de visibilidade nacional do 

Comando da Força Terrestre, que ocorre anualmente na capital federal. 

 

 

5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 

Um aspecto relevante motivador da pesquisa ao trazer à baila a ferramenta 

idealizada por Finocchio Júnior para o âmbito militar, é a praticidade, agilidade e custo 

x benefício para projetos tramitados dentro da SGEx, que não necessitam de toda a 

formalidade da doutrina do PMI e ao mesmo tempo é compatível com uma 

estruturação organizacional e logística para atingir a qualidade exigida para eventos 

que representam todo o Exército Brasileiro. 

Para facilitar a compreensão da ferramenta e alinhar com o caso concreto, qual 

seja a Cerimônia do Dia do Soldado de 2019, a própria tela/canvas está no Apêndice. 

O canvas do projeto em tela, poderá ser impresso em uma folha A3 e exposto 

em reunião para o decisório do Secretário, facilitando a compreensão das tarefas, dos 

executores e dos prazos.  

A confecção do canvas contou com a colaboração dos Chefes de Seção da 

SGEx que, em reunião significativa e ágil, com tempo de duração de cinquenta 

minutos, realizou o alinhamento inicial das ideias, e, em uma segunda e curta reunião, 

ocorreu a costura final de todas as demandas da ferramenta, ou seja, o trabalho não 

foi conflitante com as atividades ordinárias de cada um e atingiu o objetivo de 

apresentar um projeto para o decisório final, que o fez em reunião inferior a 20 

minutos, determinando por conseguinte o cumprimento das etapas. 

Neste momento será apresentado o estudo de caso, divido por blocos e em 

conformidade com as perguntas fundamentais elencadas no item 3.1, a saber: 
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5.1 POR QUÊ? 

 

A pergunta inicial do Canvas visa unicamente a melhoria da situação atual. As 

“justificativas” do projeto apresentarão os problemas e as demandas necessárias, bem 

como as melhorias e o valor agregado idealizado para o futuro serão levantados no 

campo “benefícios”. 

O elo entre as justificativas e os benefícios é o “objetivo”, que por sua vez 

conduzirá a situação existente para a desejável. Faz-se mister neste ponto o 

levantamento da finalidade do esforço a ser despendido para a concepção do projeto.  

 

Figura 3: Recorte do Canvas - campo “JUSTIFICATIVAS” que atende à pergunta “POR QUÊ”. 

JUSTIFICATIVAS 

Data relevante para o EB 

Presença do PR, VPR e Ministros 

Presença de autoridades dos três Poderes da União e dos Estados 

Visibilidade nacional 

Evento complexo com grande envolvimento de pessoal e de logística 

Preparar e ensaiar todo o evento 

Fazer mais com menos 
Fonte: o autor 

 
Figura 4: Recorte do Canvas - campo “OBJETIVO” que atende à pergunta “POR QUÊ”. 

OBJETIVO 

Coordenar a Cerimônia do Dia do Soldado, com a participação de 2500 pessoas 
(autoridades, agraciados, convidados e tropa), devendo atender aos protocolos do 
cerimonial e permitir as melhores condições, tudo em consonância com as 
possibilidades e limites orçamentárias. Receberá apoio externo de outras OMs e 
utilizará a frente do QGEx. Previsão para 25 ago. 2019. 

Fonte: o autor 

 
Figura 5: Recorte do Canvas - campo “BENEFÍCIOS” que atende à pergunta “POR QUÊ”. 

BENEFÍCIOS 

Cerimônia de referência nacional 

Planejamento anual, visto que é data comemorativa do Exército 

Demonstração bélica da Força Terrestre 

Agenda positiva para o governo 

Centralizar eventos distintos e relevantes - entrega de condecorações e o dia do 
Soldado 

Valorização da medalha do Pacificador e do EB 

Oportunizar à sociedade civil e ao público interno a valorização ao culto de valores 
cívico-militares 

Utilizar a estrutura e networking do CCOMSEx para aumentar a visibilidade do 
evento 

Manter o cerimonial militar do EB como referência nacional e internacional 
Fonte: o autor 
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5.2 O QUÊ? 

 

O Guia PMBOK (2017, p. 4) diz que “projeto é um esforço temporário para criar 

um produto, serviço ou resultado único”, que, ao usar a ferramenta proposta, será 

representado no Canvas no bloco “produto”. 

A próxima etapa será o levantamento dos “requisitos”, que descreverá de 

maneira clara as características definidas pelas partes interessadas como necessárias 

ao produto. Estes devem ser priorizados e classificados por grau de importância, com 

o objetivo de facilitar a visualização de que todas as solicitações não estão sendo 

negligenciadas. 

 

Figura 6: Recorte do Canvas - campo “PRODUTO” que atende à pergunta “O QUÊ”. 

PRODUTO 

Comemorar o Dia do Soldado 

Cerimônia modelo/referência para o meio militar 

Entrega de condecorações a agraciados, de forma centralizada na capital federal 

Divulgação 

Apresentação artística da Banda do Exército 

Exposição de material militar aberta ao público 
Fonte: o autor 
 

Figura 7: Recorte do Canvas - campo “REQUISITOS” que atende à pergunta “O QUÊ”. 

REQUISITOS 

Apoio operacional de outras OMs da Gu BSB 

Reuniões de coordenação com os colaboradores, principalmente com a comissão 
de recepção 

Envio dos convites institucionais com antecedência de 10 dias 

Dispositivo pronto e ensaiado com 24h do evento 

Nomes dos agraciados para o grupo dos convites, com 30 dias de antecedência 

Usar a frente do QGEx 
Fonte: o autor 

 

5.3 QUEM? 

 

Este campo deve ser analisado de forma global, considerando como parte do 

projeto todos os que realizam qualquer tipo de esforço para a produção de entregas. 

A harmonia entre a equipe do projeto e um “stakeholder” externo é vital para o 

sucesso, pois compreender a demanda do solicitante e executar de forma inequívoca 

pela “equipe”, proporcionará eficiência nos resultados. 
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Dentro do bloco dos stakeholders encontram-se o(s) cliente(s) e o patrocinador 

do projeto, além de fornecedores/parceiros, outros departamentos da organização, 

colaboradores e interessados afins. 

A definição da equipe é relevante para a definição das 

responsabilidades/atribuições, antes mesmo da definição das pessoas, o que 

simplifica e facilita a escolha de seus integrantes, colocando as pessoas certas nos 

lugares mais apropriados. 

 

Figura 8: Recorte do Canvas - campo “STAKEHOLDERS” que atende à pergunta “QUEM”. 

STAKEHOLDERS 

GSI 

ACE 

EME 

CMP 

Autoridades 

Agraciados 

Sociedade Civil - público 
Fonte: o autor 

 

Figura 9: Recorte do Canvas- campo “EQUIPE” que atende à pergunta “QUEM”. 

EQUIPE 

Ch Gab SGEx - coordenação geral 

SG2 - autoridades 

SG3 - cerimonial 

SG4 - logísitca 

B Adm QGEx 

Gráfica do Exército 

Comissão de Recepção 
Fonte: o autor 

 

5.4 COMO? 

 

Nesta etapa define-se as condições em que as entregas ocorrerão por parte da 

equipe de projetos. As “premissas” servem como ponto de partida para as estimativas 

de tempo e de custos, contendo declarações que corroboram para o cumprimento das 

demandas definidas pelo gerente do projeto. 

Para as “entregas”, em seu livro, Finocchio (2013, p. 88) declara que “para gerar 

o produto, serviço ou resultado final de um projeto é necessário pensar, primeiro, em 

seus componentes, as partes menores que, uma vez integradas, garantirão que o 

projeto seja concluído”. O enfoque maior, segundo a técnica proposta, deve ser em 
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simplificar, transformando várias pequenas entregas em entregas maiores, 

organizando-as em grupos. 

De forma simplória, as “restrições” definirão os limites do projeto, devendo estar 

expostas de forma clara, evitando segundas interpretações. 

 

Figura 10: Recorte do Canvas - campo “PREMISSAS” que atende à pergunta “COMO”. 

PREMISSAS 

Aprovação do projeto pelo Secretário-Geral até o final do mês seguinte do evento 
de A-1 

A ausência de determinadas autoridades não impedirá a realização do evento 

As intempéries não afetarão o evento em si 

Máximo de 400 pessoas por tribuna, sendo duas ao todo 

Tribuna Presidencial somente para autoridades com precedência superior a Oficial 
General 

Tropa a pé com 1700 militares 

Desfile a pé, motorizado e hipo 

Honras de Gala previstas no cerimonial militar ao PR ou VPR 

Recebimento do CMP as informações da tropa até o início dos ensaios 

Coordenação e cobertura de imprensa pelo CCOMSEx 
Fonte: o autor 

 

Figura 11: Recorte do Canvas - campo “GRUPOS DE ENTREGA” que atende à pergunta “COMO”. 

GRUPOS DE ENTREGA 

1 - Preparação e planificação do projeto 

2 - Convites e confirmações de presença 

3 - Cerimonial - coordenação geral 

4 - Contratações/aquisições 

5 - Condecorações 

6 - Reuniões preparatórias 

7 - Reunião pós evento - Lições Aprendidas 

8 - Pronto do evento para o Secretário 
Fonte: o autor 

 

Figura 12: Recorte do Canvas - campo “RESTRIÇÕES” que atende à pergunta “COMO”. 

RESTRIÇÕES 

Limite para a liberação do recurso até o final do 1º Tri/19 

Restrição de tempo: não pode ser concomitante a outros eventos do Cmt Ex 

Controle de trânsito e estacionamento 

Qualidade dos serviços compatível com o porte da cerimônia (presidencial) 
Fonte: o autor 

 

5.5 QUANDO E QUANTO? 

 

O tempo, os custos e os riscos são intimamente conectados neste ponto do 

Canvas. 



19 

Ponto sensível para o gestor mensurar seguramente todas essas variáveis, que 

muitas das vezes são impactadas negativamente por fatores externos e alheios a sua 

vontade. 

Importante destacar que à medida que os riscos aumentam, também ocorrem 

aumentos significativos no tempo das entregas e nos custos. 

O último campo, “linha do tempo” propõe a criação de uma lista de 

compromissos, que permite criar uma lógica simples e visual do cronograma, não 

exagerando no nível de detalhamento.  

 

Figura 13: Recorte do Canvas - campo “RISCOS” que atende à pergunta “QUANDO E QUANTO”. 

RISCOS 

Não aprovação total ou parcial do projeto por parte do SGEx ou ACE 

Eventos concomitantes 

Condições climáticas podem prejudicar o brilhantismo 

Autoridades estrangeiras com direito às Honras de Gala 

Falta de apoio dos Stakeholders (transporte, saúde, pessoal e material) 
Fonte: o autor 

 

Figura 13: Recorte do Canvas - campo “LINHA DO TEMPO” que atende à pergunta “QUANDO E 
QUANTO”. 

GP 
ENTREGA 

LINHA DO TEMPO 
CUSTOS 4º 

Tri/18 
1º 

Tri/19 
2º 

Tri/19 
JUL/1

9 
AGO/1

9 
SET/1

9 

1 X      - 

2    X X  - 

3 X X X X X  R$ 4.500,00 

4  X X X   R$ 12.000,00 

5 X X X X X  R$ 180.000,00 

6 X   X X  R$ 300.000,00 

7      X - 

8     X  - 

       R$ 496.500,00 

Fonte: o autor 

 

Legenda: 

A-1 – Ano anterior 
ACE – Alto Comando do Exército 
B Adm – Base Administrativa 
BSB – Brasília 
CCOMSEX – Centro de Comunicação Social do 
Exército 
Ch Gab – Chefe de Gabinete 
CMP – Comando Militar do Planalto 
Cmt Ex – Comandante do Exército 

EB – Exército Brasileiro 
EME – Estado-Maior do Exército 
GSI – Gabinete de Segurança Institucional 
GU - Guarnição 
OM – Organização Militar 
PR/VPR– Presidente e Vice-Presidente da 
República 
QGEx – Quartel-General do Exército 
SG – Sessão de Gabinete 
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Desta feita, foi possível ainda comparar a eficiência do novo com o praticado por 

anos, visto que, não foi afastada para o evento mencionado a metodologia usual, qual 

seja a Ordem de Serviço contumaz na caserna. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na pesquisa desenvolvida sobre a viabilidade de uso de ferramenta inovadora 

para o gerenciamento de projetos da Secretaria-Geral do Exército, mais 

especificamente no que tange ao cerimonial militar, buscou-se aplicar o Project Model 

Canvas para sobre a perspectiva de permitir algo mais dinâmico e que não fosse 

necessário utilizar toda a metodologia que reza o Instituto de Gerenciamento de 

Projetos. 

Em linhas gerais, demonstrou-se por meio deste trabalho que a utilização de 

formas visuais, simples e colaborativas de planejamento de projetos contribui 

positivamente para o sucesso de todo o esforço a ser realizado, desburocratizando 

todo o planejamento formal de um projeto e reduzindo a uma linguagem comum e 

simples a todos os envolvidos. Também foi notório que este tipo de assessoramento 

(prático e objetivo) facilita a tomada de decisão por parte da chefia. 

Verifica-se que por ocasião da reunião preliminar/coordenação, momento em 

que ocorre o primeiro envolvimento das pessoas ligadas ao projeto (equipe e 

stakeholders), há um grande acréscimo de conhecimento compartilhado a partir de 

diferentes perspectivas, pois recursos humanos de áreas distintas de uma 

organização interagem entre si com a finalidade de contribuírem para com o projeto. 

Numa conjuntura moderna de planejamento de um projeto, tanto a equipe de 

projeto quanto os próprios clientes contribuem com o gerente de projeto para a 

definição de estratégias adequadas a cada etapa do projeto, tendo em vista que cada 

um exerce domínio de conhecimento sobre sua área de atuação.  

Retornando a pergunta motivadora desta pesquisa: a ferramenta de 

gerenciamento de projetos (PM Canvas) seria eficiente para a SGEx, contribuindo 

principalmente ao decisório? Conclui-se que sim, visto que proporcionou, por 

intermédio de uma neurolinguística aplicada, a participação colaborativa, de forma 
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ágil, visual e dinâmica, facilitando desta forma a apresentação do projeto para a 

aprovação do Secretário-Geral. 

Ressalta-se que não foi palco deste trabalho o mérito do projeto e muito menos 

as ações levantadas para a sua realização. O interesse maior aqui foi a de levantar a 

sua aplicabilidade com fins de agilizar o decisório diante do cenário de escassez de 

tempo por todos no universo laboral. 

O artigo pode contribuir ainda, como oportunidade de aprofundamento para 

futuras pesquisas, a possibilidade de estender o conhecimento para escalões 

superiores, aplicando pontualmente o método em projetos afins, ou não. 
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