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Olá!

Renata Zappelli
Estou aqui porque sou gerente de projetos 

da empresa Natio Criativo.

Me chamo 



O que é?

Quando fala-se em projeto
pensa-se logo em algo de grande magnitude, 

mas não é bem assim...



O que é?

“Um projeto é um esforço temporário
empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo.”
PMBok



O que é?

Temporário
Significa que todos os projetos possuem um início 

e um fim definidos.



O que é?

Único
Significa que projetos acontecem uma única vez. Tudo que 

acontece periodicamente é uma rotina e não um projeto.



O que é?

Projeto versus Processo
Diferem-se principalmente pelo fato de que as operações 

são contínuas e repetitivas, enquanto os projetos 
são temporários e exclusivos.



Quando usar?

Trabalhos únicos e temporais
Requerem um maior planejamento, pois tem prazo para 

acontecer e porque acontecem uma única vez.
Seja ele pessoal ou profissional, vale a pena utilizar. 



Como planejar um projeto?

Balanceamento das demandas 
conflitantes de qualidade, 

escopo, tempo e custo 

Identificação das 
necessidades

Estabelecimento 
de objetivos claros 

e tangíveis

Adaptações das especificações 
e expectativas das diversas 

partes interessadas



Como planejar um projeto?

Restrição tripla

Projeto

Escopo

CustoTempo



Case Natio

Microempresa
Empresa de design que começou em 2011 com 4 sócias.

Hoje possui uma equipe de 6 pessoas que trabalham 
em 18 projetos simultaneamente.  



Case Natio

Origens...
Mesmo pequena, sem know-how em gerenciamento, já

utilizávamos alguma forma de gerenciamento de projetos.









Case Natio

Evolução...
Com o crescimento, sentiu-se a necessidade 

de utilizar uma metodologia nos projetos e de criar 
processos para as áreas administrativas da empresa.



Case Natio

Representa uma média de 

3 projetos/pessoa

Membros da equipe 

não possuem a mesma expertise

Projetos com durabilidade de

1 semana a 1 ano



Case Natio

Desenvolve um produto de

P&D

Metade da equipe faz parte do corpo 
societário e  possuem 

atividades administrativas de rotina



Case Natio

Sobre metodologia
Foram estudadas algumas metodologias propostas por
Gui Bonsiepe, Bruno Munari e além do Design Thinking

para a formulação de uma metodologia aplicável e eficaz.



Case Natio

Imersão Estruturação Brand Criação



Case Natio

Prototipagem Produção Validação Entrega







Case Natio

Sobre os processos
Foram criados processos para as Gerências: Comercial,

Financeiro e Projeto. Cada gerência possui 
atividades de rotinas próprias.















Case Natio

E o gerenciamento de projeto ?
Depois de testar algumas plataformas e 

diferentes lógicas de organização de tarefas,
chegou-se à estrutura atual da gerência de projetos!  













Case Natio

Escopo

Folha de Briefing, Trello e Asana

Tempo

Asana, Trello e Planilha do Google Drive

Verificação e controle

Trello e Planilha do Google Drive



Case Natio

Gerênciamento da equipe

Asana, Trello, Slack e Whatsapp

Custo

Feito pela gerência de finanças 
considerando o tempo e escopo

Documentação e armazenamento

Google Drive



Benefícios 

Um roteiro único para execução                                     
Todos sabem o que deve ser feito e como.
Além de garantir o alinhamento da equipe



Benefícios 

Cumprimento de prazos
Oferece ferramentas para antever, 

minimizar e evitar atrasos



Benefícios 

Flexibilidade                                                      
Oferece ferramentas para

controlar mudanças de forma segura



Benefícios 

Melhora a percepção de valor 
Cliente sabe como vai ser atendido, 

o que vai receber e em quanto tempo



Benefícios 

Antecipa problemas                                                        
Facilita a tomada de decisão para evitar 

que problemas aconteçam



Benefícios 

Comunicação fluida                                                            
Maior troca de informações entre cliente 

e empresa e membros da equipe



Na prática

TopHostels
Empresa de reserva de hostel que seleciona as melhores 

hospedagens de cada cidade do Brasil.



























Gerenciamento de projeto

Dúvidas?
Entre em contato comigo! 
renata@natiocriativo.com


