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Resumo 

O trabalho desenvolvido descreve um plano de gerenciamento de projeto para 

implantação de uma fazenda para vitivinicultura, utilizando como base o guia PMBOK 5º 

Edição (2014) para seu desenvolvimento. O plano foi estruturado com o objetivo de 

proporcionar maior entendimento do tema e adequar a parte prática com a teoria das áreas de 

conhecimento necessárias para execução do projeto proposto. Cada área contida neste plano 

de projeto foi aprofundada conforme a importância julgada para este cenário especifico. 

 

 Palavras Chave: Plano de projeto. Guia PMBOK. Vitivinicultura. Uvas. 

    



 

 

Abstract 

The following work describes a plan of project management for the implementation of 

a farm for vitiviniculture, using mainly the PMBOK guide 5º Edition (2014) for its 

development. The plan was structured with the objective of proportionate a higher 

understanding of the theme and adequate the practical part with the theories of the knowledge 

areas necessary for the execution of the project proposed. Each area displayed in this plan of 

project was depth according to the importance judged for this specific scenario. 

 Key Words: Project plan. PMBOK guide. Vitiviniculture. Grapes. 
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1. INTRODUÇÃO  

O cultivo da uva tem demonstrado potencial econômico para investimentos em 

praticamente todas regiões do Brasil. Atualmente a uva se encontra entre um dos dez frutos 

mais produzidos no Brasil. A grande maioria da produção vem de pequenos produtores que 

usam nenhum ou muito pouco planejamento para a implantação do agronegócio, o que acaba 

acarretando na inviabilização ou desistência de diversos empreendedores.  

Segundo dados da EMBRAPA em 2016 a produção de vinhos, sucos e derivados no 

Rio Grande do Sul, atual líder em produção de uvas, caiu em 58% em decorrência da 

produção de uvas. O mercado de vinhos finos também sofreu queda de produção, o que 

demonstra que ainda existe muito potencial de crescimento para absorver produção de uvas e 

de subprodutos como sucos e vinhos. 

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um plano de projeto para 

implantação de uma fazenda para vitivinicultura, isto é, uvas finas para produção de vinhos. O 

objetivo da elaboração deste plano é aumentar a chance de sucesso do empreendimento 

reduzindo custos e melhorando a qualidade da uva produzida por meio de ferramentas 

disponíveis no guia PMBOK. 

 

1.1 PROBLEMA 

O problema que este trabalho tem como objetivo responder é: “Qual é a melhor 

maneira de executar, monitorar, controlar e planejar as ações necessárias para implantar uma 

fazenda para vitivinicultura? ”. 

 1.2 OBJETIVO 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Elaborar um plano de projeto para implantação de uma fazenda para vitivinicultura em 

um terreno disponível na região de Agaraú em São José dos Pinhais. 
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1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Para obter sucesso no objetivo geral é necessário: 

-Definir o escopo do projeto; 

-Definir as restrições e até aonde o projeto fica delimitado; 

-Definir o cronograma de atividades; 

-Realizar o levantamento de custos do projeto; 

-Elaborar o plano de qualidade; 

-Identificar stakeholders envolvidos e elaborar o plano de comunicação; 

-Realizar a identificação de riscos; 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O tema fica delimitado a realizar um plano de gerenciamento do projeto que realize a 

fácil verificação entre o planejado e realizado, utilizando como base nas metodologias do guia 

PMBOK dentro do que for conveniente para a complexidade do projeto proposto neste 

trabalho. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

Grande parte do agronegócio no brasil e não diferente no Paraná ainda é implantada 

por pequenos produtores ou também chamada agricultura familiar. Com o objetivo de reduzir 

custos de implantação e otimizar o processo de maneira geral, este trabalho se mostra 

relevante para maximizar as chances de sucesso do investimento proposto. 

 1.5 METODOLOGIA 

Este trabalho tem como forma de abordagem o cariz qualitativo, isto é, baseia-se no 

recolhimento de dados por parte do investigador, bem como levantamento de questões para 
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formação de categorias de dados e busca de padrões finalizando com a construção de uma 

teoria não experimental. 

Este trabalho tem como propósito primário criar um plano de projeto para um sponsor 

específico e situação específica. Não obstante, o trabalho se baseará em pesquisa documental 

de implantações semelhantes e, portanto, poderá atender demais interessados nas iniciativas 

de investimentos aqui propostos.  

1.6 FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

O desenvolvimento do trabalho começa com uma análise inicial do projeto, visando 

compreender sucintamente o histórico do cultivo da uva no Paraná, analisar a parte técnica 

pertinente ao projeto da implantação de um vinhedo, com o objetivo de identificar requisitos 

técnicos necessários e fatores de sucesso propostos. Entender as características físicas e de 

infraestrutura relacionada a implantação. 

Verificar as 10 áreas de conhecimento propostas pelo PMI bem como seus propósitos. 

E finalmente propor um plano de projeto que realize a ligação da parte de requisitos com as 

práticas propostas pelo guia PMBOK. 
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2. PRÉ-ANÁLISE DO PROJETO E LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA PRODUÇÃO DE UVAS 

A viticultura no Paraná data de períodos do início da colonização, em 1557 com a 

fundação da “Ciudad Real del Guayrá” pelos espanhóis jesuítas, com uvas provenientes de 

Buenos Aires. Esta fase teve fim com a destruição das missões pelos bandeirantes 

(HIDALGO, 2004). 

Já em 1852 com a criação da colônia do Superagui, colonos vindos da Suíça, França, 

Alemanha e Itália, trouxeram uvas viníferas e obtiveram sucesso produzindo vinho para 

Curitiba e Santos, sendo aquela época, comparado a vinhos europeus em termos de qualidade 

(COLATUSSO, 2004). 

Entre os anos de 1868 e 1869 houve uma grande tentativa de cultivo de uvas por 

colonos franceses nos arredores de Curitiba, porém não se obteve sucesso, pois o cultivo foi 

realizado seguindo padrões semelhantes aos empregados em vinhedos na França. Esta fase 

teve seu apogeu no final do mesmo século na região de Curitiba, aonde eram produzidas uvas 

europeias em ambientes protegidos (BOTELHO, 2009).  

A fase de expansão da viticultura ocorreu em meados do século XIX com variedades 

de uvas rusticas trazidas de São Paulo, e fixadas nos arredores de Curitiba. Contudo a grande 

inserção e fixação da cultura ocorreram por colonos italianos, por volta de 1940 a viticultura 

técnica se estabeleceu também na região norte do Paraná. (BOTELHO, 2009). 

Até 1960 a viticultura foi considerada uma atividade de econômica de grande 

importância no estado do Paraná. O início dos anos 60 foi marcado pelo declínio da 

viticultura, principalmente nos arredores de Curitiba. Diversos fatores contribuíram para a 

decadência da produção, entre eles: a valorização do mercado imobiliário da região, tornando 

os terrenos caros para agricultura. O fechamento de institutos de pesquisa deixando o setor 

carente de tecnologia. A propagação da praga conhecida como “perola da terra”, que causou 

drástica queda de produtividade e em alguns casos perda total de parreirais. A queda do preço 

do vinho, associado a perda de competitividade para o vinho do Rio Grande do Sul. Em 

conjunto estes fatores levaram a redução em grandes proporções das áreas de cultivo da uva 

(AURORA, 2012). 
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Atualmente a uva está entre os 12 frutos mais cultivados no Brasil, o Paraná foi o 

quarto estado com maior produção em 2017, com o total de 66.000 toneladas do fruto (ABF, 

2017). No sul do estado, próximo a Curitiba, são produzidas variedades americanas e híbridas 

destinadas a vinificação e ao mercado “in natura”, representando apenas 13% da produção 

total de uvas no estado. 

Na região metropolitana de Curitiba atualmente a região de São José dos Pinhais 

possui um roteiro chamado de “caminho do vinho”, composto basicamente por 

estabelecimentos gastronômicos focados na venda de vinhos de mesa feitos com uvas de 

outras regiões do brasil principalmente do Rio Grande do Sul, sem praticamente nenhum 

vinhedo integrado a propriedade. 

Um case de sucesso a ser observado na mesma região é a Vinícola Araucária, situada 

na região da Colônia Malhada a propriedade que começou a ser construída no ano de 2007, e 

tem conseguido com sucesso a produção de uvas da espécie Vitis Vinifera principalmente a 

branca chardonnay e a tinta cabernet franc, que são predominantes no vinhedo. No ano de 

2009 foi finalizada a construção do prédio para produção dos vinhos. A vinícola produz 

atualmente os vinhos Angustifólia, Gralha Azul e o espumante Poty (CBTR, 2017). 

 

2.2 INFORMAÇÕES TÉCNICAS CULTIVO DE UVAS 

A uva é uma fruta proveniente da videira, que também pode ser chamada de vinha, a 

planta pertence faz parte da família das Vitaceae, que se caracterizam por terem um tronco 

torcido, folhas grandes e ramos flexíveis. As uvas crescem em cachos que podem conter em 

média de 15 a 30 frutos e apresentar diversas colorações. 

No Brasil a produção de uvas é dividida basicamente em dois grupos: um formado 

pelas uvas europeias (Vitis vinifera), chamadas de uvas finas. O outros é formado pelas uvas 

americanas ou rústicas (Vitis labrusca ou híbridas). Estes grupos têm características diferentes 

quanto a produtividade, resistência a pragas e doenças e destinos de produção. As uvas finas 

são utilizadas para elaboração de vinhos finos ou vinhos de mesa, já o segundo grupo é 

utilizado para consumo “in natura” e produção de sucos (EMBRAPA UVA E VINHO, 2007). 

 



6 

 

As videiras são plantadas por um processo chamado estaquia e enxertia (Figura 1). É 

uma técnica de propagação relativamente simples e que proporciona resultados excelentes, 

sendo a mais utilizada comercialmente para a obtenção de mudas de videira. O processo de 

enxerto gera melhor desenvolvimento inicial das plantas, maior vigor geral da planta e maior 

produtividade (EMBRAPA UVA E VINHO, 2007). 

 

Figura 1: Exemplo do procedimento de enxertia 

 

Os porta-enxertos são indicados dependendo de características particulares do terreno 

aonde será realizado o plantio variando conforme composição química do solo, necessidade 

de resistência a pragas, profundidade, tolerância ao excesso de umidade no solo. Como 

exemplo o porta-enxerto VR 043-43 é tolerante a pérola da terra, e é utilizado em áreas com 

antecedentes desta praga como exemplo a região metropolitana de Curitiba (REGINA, 2006). 
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A videira adapta-se a maioria dos solos, mas apresenta maior potencial em solos 

profundos, não argilosos e bem drenados com pH variando entre 5 a 6,5 com bom teor de 

matéria orgânica. Na instalação do vinhedo se tem a oportunidade para correção do solo, 

viabilizando assim maior produtividade (REGINA, 2006). A produção e a qualidade das uvas 

estão diretamente relacionadas com as condições físicas e de fertilidade do solo. A análise do 

solo serve como orientação para o preparo e correção da acidez e fertilidade do solo 

(EMBRAPA UVA E VINHO, 2006). 

A uva por ser um tipo de trepadeira, requer um sistema de condução para sustentação 

da planta. Segundo a (EMBRAPA UVA E VINHO, 2007), a escolha dos sistemas de 

condução depende de diferentes fatores sendo eles: o objetivo da produção (quantidade x 

qualidade); a cultivar; tamanho do cacho; vigor da planta; condições do solo e clima; 

topografia do terreno; métodos de colheita; custo de instalação e manutenção. 

Os tipos de sistema de condução mais comuns são: espaldeira, condução latada e 

manjedoura. Cada um com vantagens e desvantagens. 

O sistema espaldeira (Figura 2) é o mais utilizado em vitivinícolas. As principais 

vantagens deste sistema de condução são que ele apresenta boa aeração e insolação, o que 

evita o aparecimento de doenças. Tem um custo de implantação relativamente baixo. Foca na 

maior qualidade do fruto e não na quantidade. Permite a fácil ampliação do vinhedo 

(EMBRAPA UVA E VINHO, 2007). 

 

 

Figura 2: Exemplo do sistema de condução espaldeira 
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O material necessário para formação de 1 há de vinhedo conduzido em espaldeira é: 

a) postes externos (270cm x 10cm x 10cm): 102; 

b) rabichos (120cm x 10cm x 10cm): 102; 

c) postes internos (240cm x 8cm x 8cm): 969; 

d) tutores: 3.333; 

e) arame 14x16, galvanizado: aprox. 26.000 m. 

(EMBRAPA UVA E VINHO, 2017) 

 

 

A irrigação nos parreirais destinados a produção de vinhos deve visar o equilíbrio do 

desenvolvimento vegetativo e reprodutivo, uma vez que o excesso de vigor dos ramos pode 

ter um impacto negativo sobre o desenvolvimento e composição da uva, para o propósito de 

produção de vinho (REGINA, 2006). 
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2.3 CARACTERÍSTICA FÍSICAS 

2.3.1 LOCALIZAÇÃO 

O local aonde o projeto será realizado fica na região metropolitana, mais precisamente 

no município de São José dos Pinhais na localidade de Agaraú. O terreno disponível tem área 

total de 286.765,74m² equivalente a 12,84 alqueires conforme levantamento topográfico 

disponível no (ANEXO 1). 

A região atualmente é formada por mata densa. As propriedades ao redor da área total 

se encontram em sua vasta maioria completamente sendo utilizadas como chácaras ou 

desenvolvimento de atividades econômicas de pequeno porte (Figura 3). 

 

Figura 3: Área total do projeto 
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Para a realização deste projeto será utilizada apenas uma parcela da área total, de 

aproximadamente 1,3 hectare (Figura 4). 

 

Figura 4: Área destinada ao projeto 

 

2.3.2 BUSINESS CASE 

O projeto proposto neste trabalho faz parte de um portfólio, que tem como objetivo 

final a implantação de uma vinícola com capacidade de produção de vinho próprio. Este 

projeto tem como objetivo a parte que consiste na estrutura necessária física e operacional 

para iniciar o cultivo de videiras, não sendo responsável pelo o monitoramento pós plantio. 
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2.3.3 LEGISLAÇÃO 

A legislação referente a limpeza do terreno para o plantio e início do trabalho se 

encontra em âmbito federal e fica sob controle do IAP (Instituto Ambiental do Paraná). 

Segundo esta legislação a permissão de corte raso está amparada para o perímetro em área 

urbana:  

“Para perímetros urbanos aprovados até 22 de dezembro de 2006 – data da 

promulgação da Lei Federal n° 11.428 – Lei da Mata Atlântica:        

Estágio Avançado: 

 Podendo cortar raso até 50% da área do imóvel. 

 Os outros 50% ficam mantidos no imóvel como cobertura florestal. 

Estágio Médio: 

 Podendo cortar raso até 70% da área do imóvel;  

 Os outros 30% ficam mantidos no imóvel como cobertura florestal  

 A área equivalente cortada (50% ou 70%) deverá ser compensada na mesma bacia 

hidrográfica, sempre que possível na mesmo micro bacia hidrográfica e com as mesmas 

características florestais e ecológicas”. 

Sendo caracterizado como estágio avançado e médio conforme resolução CONAMA 

002 de 18 de março de 1994: 

 

Estágio avançado: formação no mais avançado grau de desenvolvimento sucessional, 

constituindo uma comunidade complexa e de alta diversidade florística. 

Área basal das árvores : > 35 m²/há 

Número de árvores com dap > 40 cm, maior que 30 

Altura média do dossel: > 30 m 

Espécies que caracterizam este estágio: 

• araucaria angustifolia – pinheiro 

• ocotea porosa – imbuia 



12 

 

• podocarpus lambertii - pinho brabo 

• várias outras espécies podem compor esta floresta de elevada diversidade florística e 

complexidade estrutural. 

 

Estágio Médio: formação subseqüente à formação inicial, decorrente do processo de sucessão 

que se caracteriza pela transição entre a inicial e a formação florestal avançada.        

Área basal das árvores: ATÉ 35 m²/ha - Número de árvores com DAP > 40 cm: geralmente 

entre 10 e 30 - Altura média do Dossel: até 17 m  

Espécies que caracterizam este Estágio:  

                    • Matayba elaegnoides - Camboatã ou Miguel pintado  

                    • Prunus spp - Pessegueiro-brabo  

                    • Campomanesia spp - Guabirobeira  

                    • Capsicodendron dinisii - Pimenteira  

                    • Jacaranda puberula - Caroba  

                    • Zanthoxylum spp - Mamica-de-porca / Juveve  

                    • Ilex paraguariensis - Erva-mate  

                    • lauráceas (canelas) e mirtáceas (frutíferas) e mais as Pioneiras.  

                    • ainda espécies clímax com indivíduos com DAP>40 cm em quantidade menor 

que 20 árvores por ha. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

De acordo com o guia PMBOK® 5ª Ed., um projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. O seu término é alcançado 

quando os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir que esses objetivos não 

serão ou não poderão ser atingidos e o projeto for encerrado, ou quando o projeto não seja 

mais necessário (PMI, 2014). 

O guia PMBOK define 47 processos de gerenciamento de projetos (ANEXO 2), dentre 

estes, o desenvolvimento do plano de gerenciamento de projeto, tema abordado por estre 

presente trabalho.  

O plano de desenvolvimento de projeto é um processo que tem como objetivo definir, 

preparar e coordenar todos os planos auxiliares e integra-los a um plano abrangente, 

determinando assim a base de todo trabalho do projeto. O conteúdo do plano de 

gerenciamento de projeto define como o mesmo é executado, monitorado/controlado e 

encerrado. O seu conteúdo varia dependendo da área de aplicação e a complexidade do 

projeto (PMI, 2014). 

Todos processos estão contidos dentro de 10 áreas de conhecimento: 

 Gerenciamento de integração; 

 Gerenciamento de escopo; 

 Gerenciamento de tempo; 

 Gerenciamento de custos; 

 Gerenciamento de qualidade; 

 Gerenciamento de RH; 

 Gerenciamento de comunicação; 

 Gerenciamento de riscos; 

 Gerenciamento de aquisições; 

 Gerenciamento de partes interessadas; 

Tais áreas de conhecimento são utilizadas conforme a necessidade que o projeto 

demonstre, bem como a qual grau de atenção será aplicado a cada uma. Como cada projeto 

busca um resultado único, cada projeto também possui uma maneira única de ser gerenciado. 

 



14 

 

 

 

As áreas de conhecimento são agrupadas em 5 grupos de processos: 

 Processos de iniciação; 

 Processos de planejamento; 

 Processos de execução; 

 Processos de monitoramento e controle; 

 Processos de encerramento; 

Este grupo de processos acompanham o ciclo de vida do projeto conforme pode ser 

observado na figura abaixo. Os processos de monitoramento e controle estão presentes 

durante toda vida do projeto (Figura 5) visando a melhoria continua das atividades do projeto, 

propondo mudanças quando necessárias. 

 

 

Figura 5: Grupos de processos 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

3.1 GERENCIAMENTO DO ESCOPO  

A especificação do escopo é o documento que formaliza o escopo de todos trabalhos a 

serem desenvolvidos no projeto, servindo de base para definir suas características e limites 

(VARGAS, 2014). 

Segundo o guia PMBOK o gerenciamento de escopo inclui os processos necessários 

para assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para 

terminar o projeto com sucesso (PMI, 2014). 

Estão inclusos nestes processos de gerenciamento de escopo: 

 Planejar o gerenciamento do escopo: É o processo de criar um plano de 

gerenciamento do escopo do projeto que documenta como tal escopo será 

definido, validado e controlado. 

 Coletar os requisitos: O processo de determinar, documentar e gerenciar as 

necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender aos objetivos 

do projeto. 

 Definir o escopo: O processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada 

do projeto e do produto. 

 Criar a EAP: O processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto 

em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. 

 Validar o escopo: O processo de formalização da aceitação das entregas 

concluídas do projeto. 

 Controlar o escopo: O processo de monitoramento do andamento do escopo 

do projeto e do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base 

do escopo. 
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3.2 GERENCIAMENTO DO TEMPO 

O gerenciamento do tempo do projeto inclui os processos necessários para gerenciar o 

termino pontual do projeto (PMI, 2014). Dentre estes processos estão: 

 Planejar o gerenciamento do cronograma: Estabelece os procedimentos e 

documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, 

execução e controle do cronograma do projeto. 

 Definir as atividades: Processo que identifica e documenta as ações 

específicas a serem realizadas para produção de entregas. 

 Sequenciar as atividades: Identifica e documenta o relacionamento entre as 

atividades. 

 Estimar recursos das atividades: Estimas os recursos bem como os tipos e 

quantidades necessários para realização de cada atividade. 

 Estimar duração das atividades: Estima o número de períodos de trabalho 

necessários para concluir uma atividade com os recursos estimados. 

 Desenvolvimento do cronograma: Processo de análise das sequencias de 

atividades, suas durações, recursos necessários e restrições visando criar um 

modelo do cronograma do projeto. 

 Controlar o cronograma: Monitoramento das atividades do projeto, com 

objetivo de atualizar o seu progresso e gerenciar mudanças na baseline do 

cronograma para realizar o que foi planejado. 
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3.3 GERENCIAMENTO DO CUSTO 

O gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos em planejamento, 

estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, de modo que o 

projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado (PMI ,2014). Os principais 

processos desta área de conhecimento são: 

 Planejar o gerenciamento dos custos: Processo de estabelecer as políticas, os 

procedimentos e a documentação para o planejamento, gestão, despesas e 

controle dos custos no projeto. 

 Estimar os custos: É o processo de desenvolvimento de uma estimativa de 

custos dos recursos monetários necessários para terminar as atividades do 

projeto. 

 Determinar o orçamento: Processo de agregação dos custos de atividades 

individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma baseline dos custos. 

 Controlar os custos: Processo de monitorar o andamento dos custos para 

atualização dos custos e gerenciamento de mudanças. 

3.4 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

Segundo o guia PMBOK o gerenciamento da qualidade inclui os processos e 

atividades da organização executora que determinam as políticas de qualidade, os objetivos e 

as responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça às necessidades para as quais foi 

empreendido. Os processos referentes ao gerenciamento de qualidade são: 

 

 Planejar o gerenciamento da qualidade: Processo de identificação dos 

requisitos e padrões de qualidade dos projetos e suas entregas, além de como o 

projeto demonstrará a conformidade com estes requisitos ou padrões. 

 Realizar a garantia da qualidade: O processo de auditoria dos requisitos da 

qualidade e dos resultados das medições do controle de qualidade para garantir 

o uso dos padrões de qualidade e das definições operacionais apropriadas. 
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 Controlar a qualidade: Processo de monitorar e registrar os resultados da 

execução das atividades de qualidade para avaliar o desempenho e recomendar 

as mudanças necessárias. 

3.5 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Segundo o guia PMBOK, o plano de gerenciamento de recursos humanos, uma parte 

do plano de gerenciamento do projeto, fornece a orientação sobre como os recursos humanos 

do projeto devem ser definidos, mobilizados, gerenciados e liberados. Existem diversos 

formatos para documentar os papeis e responsabilidades dos membros da equipe, a maioria 

corresponde a um dos três tipos (Figura 6): hierárquicos, matriciais ou em formato de texto 

(PMI, 2014). 

Ainda segundo Verma (1996), uma estrutura organizacional do projeto deve ser 

concebida de forma a atingir o objetivo definido, por meio de um ambiente definido, por meio 

de um ambiente em que se promova a máxima interação humana com a uma quantidade 

mínima de conflito destrutivo. 

 

Figura 6: Formatos de definição dos papeis e responsabilidades 

 

3.6 GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES 

O plano de gerenciamento de comunicações é um componente de plano de projeto que 

descreve como as comunicações do projeto serão planejadas, estruturadas, monitoradas e 

controladas. Ainda segundo o guia PMBOK, o plano contém as seguintes informações: 

 Requisitos de comunicação das partes interessadas; 
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 Informações a serem comunicadas, incluindo idioma, formato, conteúdo e nível 

de detalhes; 

 Motivo da distribuição das informações; 

 Intervalo de tempo e frequência para distribuição das informações e 

recebimento de confirmação ou resposta, se aplicável. 

 Pessoa responsável por comunicar as informações; 

 Pessoa responsável por autorizar liberação de informação confidencial; 

 Métodos ou tecnologias usadas para transmitir as informações; 

 Processo de encaminhamento, identificando os prazos e a cadeia gerencial para 

o encaminhamento de questões que não podem ser solucionadas nos níveis 

hierárquicos mais baixos; 

 Método para atualizar e refinar o plano de gerenciamento das comunicações; 

 Glossário de terminologia comum; 

 Fluxo de informações no projeto como sequencias de autorização, lista de 

relatórios, etc; 

 Restrições de comunicação; 

De acordo com (Chaves et al., 2014), a comunicação no projeto não deve ser apenas 

resultado natural das ações durante sua realização. Em outras palavras, não deve ser reativa. 

Ao contrário, deve ser planejada. Conforme Verma (1995ª:75), “se a base do gerenciamento 

de projetos é a formalização de processos para alcançar melhor desempenho a informação e a 

comunicação não podem ser relegadas ao improviso e à intuição”. 

 

3.7 GERENCIAMENTO DE RISCOS 

O gerenciamento de riscos do projeto inclui os processos de planejamento, 

identificação, analise, planejamento de respostas e controle de riscos de um projeto. Os 

objetivos do gerenciamento dos riscos do projeto são aumentar a probabilidade e o impacto 

dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos negativos (PMI, 2014). 

Para (Joia et al., 2014), é processo que envolve uma análise por parte do gerente de 

projetos, com apoio de sua equipe e demais stakeholders a respeito de como a organização irá 

lidar com os riscos. Ademais, o gerenciamento de riscos, desde seu planejamento, deve ser 
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feito na concepção do projeto, no momento de seu planejamento inicial, antes de ser tomada a 

decisão se deverá seguir em frente ou não, conforme pode ser observado na figura 7. 

 

Figura 7: Momento de iniciar o gerenciamento de riscos 

 

 

No guia PMBOK os processos para o gerenciamento de riscos de forma própria são: 

 Planejar o gerenciamento de riscos: O processo de definir como conduzir as 

atividades de gerenciamento de riscos de um projeto; 

 Identificar os riscos: O processo de determinação dos riscos que podem afetar o 

projeto e de documentação de suas características; 

 Realizar análise qualitativa dos riscos: O processo de priorização dos riscos 

para análise ou ação posterior através da avaliação e combinação de sua 

probabilidade de ocorrência e impacto; 

 Realizar análise quantitativa dos riscos: O processo de analisar numericamente 

o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto; 

 Planejar as respostas aos riscos: O processo de desenvolvimento de opções e 

ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do 

projeto; 
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 Controlar os riscos: Processo de implementar respostas aos riscos, acompanhar 

os riscos, monitorar riscos residuais, identificar novos riscos e avaliar a eficácia 

do processo de gerenciamento de riscos durante todo o projeto; 

 

 

 

3.8 GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES 

O gerenciamento das aquisições do projeto inclui os processos necessários para 

comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos a equipe do projeto. Planejar o 

gerenciamento das aquisições em projetos é o processo de documentação das decisões de 

compras do projeto, especificando a abordagem e identificando fornecedores em potencial 

(PMI, 2014). 

Para Huston (1996), o objetivo do gerenciamento de aquisições é obter os materiais, 

equipamentos e serviços externos ao projeto, de acordo com os parâmetros técnicos de 

desempenho de qualidade, de prazos e de custos definidos quanto da autorização do 

gerenciamento. 

Ainda, segundo Xavier et al. (2014), independentemente de fazer ou não o plano de 

gerenciamento das aquisições, devemos planejar as aquisições do projeto. Esse planejamento 

consiste em: 

 Decidir fazer ou adquirir (analise make-or-buy); 

 Elaborar o “mapa de aquisições do projeto”; 

 Planejar o processo de aquisições de bens e serviços; 

 Planejar como será definida a empresa vencedora e o modelo de contrato a ser 

assinado pelas partes; 

 Planejar a administração das aquisições; 

 Planear o encerramento das aquisições; 
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3.9 GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 

O planejamento das partes interessadas é o processo de desenvolver estratégias 

apropriadas de gerenciamento para envolver as partes interessadas de maneira eficaz no 

decorrer de todo o ciclo de vida do projeto, com base na análise das suas necessidades, 

interesses, e impacto potencial no êxito do projeto (PMI, 2014). 

Segundo Valle (2014), o processo de analisar os stakeholders está inserido no processo 

de identifica-los, envolvendo a avaliação da importância, do poder, dos interesses, das 

necessidades e das expectativas de cada um deles. O processo de identificação dos 

stalkeholders é realizado associando o mesmo a diversas perspectivas: 

 Quem está investido de interesse no projeto, seja em termos de processo ou dos 

resultados; 

 Quem tem informação ou conhecimento para contribuir; 

 Quem tem responsabilidade funcional pelo projeto ou pelo seu produto; a quem 

cabem decisões críticas; 

 Quem tem autoridade para aprovar despesas e aquisições ou alocar recursos no 

projeto; 

 Quem precisa ser envolvido por uma perspectiva política da organização; 

 

 

3.10 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO 

O gerenciamento da integração do projeto inclui todos processos e atividades para 

identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dentro dos 

grupos de processos de gerenciamento do projeto (PMI, 2014). 

Um dos processos do gerenciamento da integração é justamente o trabalho aqui 

proposto, o plano de gerenciamento do projeto. Ainda segundo o guia PMBOK, embora o 

plano de projeto seja um dos principais documentos usados para gerenciar o projeto, outros 

documentos são também utilizados. Esses outros documentos não fazem parte do plano de 

gerenciamento do projeto (Figura 8). 

 



23 

 

 

Figura 8: Diferenciação plano de projeto e os documentos do projeto 

 

4. PLANO DE PROJETO 

O plano de projeto para implementação deste projeto, utilizada como base os preceitos 

analisados anteriormente do guia PMBOK, abordando as áreas pertinentes para este projeto 

especifico. 

 



24 

 

4.1 DECLARAÇÃO DO ESCOPO 

4.1.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Este projeto tem como objetivo final a construção até a fase de plantio de uma vinícola 

para o cultivo de uvas finas, em uma gleba localizada no município de São José dos Pinhais, 

atualmente com mata nativa e de propriedade do sponsor do projeto. 

 

4.1.2 REQUISITOS TÉCNICOS DO PROJETO 

- O plantio de uva terá o perímetro definido de 1 hectare. 

- O sistema de condução utilizado para o plantio será o espaldeira, visando 

maior qualidade dos frutos, com espaçamento entre as plantas de 1,5m. 

- O restante da área de aproximadamente 0,3 hectare será destinado para 

construção de 2 galpões. Sendo 1 deles para armazenamento dos frutos 

produzidos e outro para armazenamento de insumos e ferramentas. 

- As mudas plantadas serão da espécie vitis vinífera, sendo uvas para a 

finalidade de produção de vinhos finos. 

 

 

4.1.3 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

Como critério de aceitação será realizada a verificação dos critérios técnicos propostos 

na seção 4.1.2 deste trabalho, por especialista engenheiro agrônomo e enólogo, bem como o 

sponsor do projeto. A verificação e controle destes requisitos será prevista no plano de 

qualidade. 
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4.1.4 PREMISSAS 

- O projeto já possui toda documentação referente a autorização ambiental para 

início da obra. 

- Todo levantamento topográfico e de solo já está realizado e atende ao 

requisito para fruticultura. 

- A área do terreno sempre terá livre acesso a maquinário, funcionários e 

fornecedores quando necessário. 

- Todo trabalho realizado será dentro das normas da segurança do trabalho e 

utilizando os EPI necessários. 

- Para construção dos galpões será reutilizada madeira extraída do terreno. 

- O terreno já possui acesso a água para irrigação e demais necessidades. 

 

4.1.5 RESTRIÇÕES 

- O orçamento total para realização deste projeto é de R$ 150.000,00. 

- As operações de plantio e trabalho com o solo estão restritas a autorização 

prévia do especialista e a condições climatológicas favoráveis. 

- O tempo para conclusão deste projeto é de 1 ano. 

- Os custos de construção dos galpões não fazem parte dos custos deste projeto. 

 

4.1.6 NÃO ESCOPO 

- Construção de facilities como banheiros ou refeitórios para funcionários ou 

terceiros; 

- Viabilização de eletricidade no local; 
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4.2 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 

A EAP abaixo define as etapas e entregas referentes ao projeto. Com a EAP é possível 

realizar o sequenciamento das atividades e definição do cronograma. 

 

Figura 9: EAP do projeto 
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4.2.1 DICIONARIO DA EAP 

 

Tabela 1:Dicionário da EAP 

 

 

ID DO PACOTE NOME DO PACOTE DESCRIÇÃO CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

1.1 GERENCIAMENTO Fase do projeto Aceitação dos pacotes de trabalho

1.1.1 Gerenciamento de integração Elaboração do plano de projeto Elaboração completa do plano de projeto

1.1.2 Gerenciamento de escopo Elaboração do gerencimanto do escopo Declaração de escopo e desenvolvimento da EAP

1.1.3 Gerenciamento de tempo Elaboração do sequenciamento de atividades Elaboração de baseline de cronograma

1.1.4 Gerenciamento de custo Levantamento baseline de custos Elaboração de baseline de custos do projeto

1.1.5 Gerenciamento de qualidade Elaboração do plano de qualidade Elaboração plano gerencimanto da qualidade

1.1.6 Gerenciamento de RH Elaboração dos recursos necessários Elaboração plano gerenciamento do RH

1.1.7 Gerenciamento de Comunicações Elaboração do plano de comunicação Elaboração plano gerenciamento comunicações

1.1.8 Gerenciamento de risco Identificação dos riscos e respostas Elaboração plano gerenciamento de riscos

1.1.9 Gerenciamento de aquisições Definição compras externas Elaboração plano gerenciamento de aquisições

1.1.10 Gerenciamento de stakeholders Idenficação e classificação de stakeholders Elaboração plano gerenciamento de stakeholders

1.2 PREPARAÇÃO - Aceitação dos pacotes de trabalho

1.2.1 Anteprojeto Projeto preliminar fazenda área de plantio Aprovação técnica e sponsor

1.2.2 Levantamento de fornecedores Levantamento de potenciais fornecedores Fornecedores de qualidade

1.2.3 Contratação mão de obra Levantamento de mão de obra Mão de obra com experiência

1.2.4 Aquisições Realização das aquisições Conforme definidas na baseline de custos

1.3 TRABALHO SOLO - Aceitação dos pacotes de trabalho

1.3.1 Limpeza terreno Conjunto de pacotes Aceitação dos pacotes de trabalho

1.3.1.1 Destocagem árborea Remoção arbórea completa área prevista Remoção completa e armazenamento madeira

1.3.1.2 Lavração Mobilização total do solo Remoção completa de mato

1.3.1.3 Gradagem Nivelamento terreno revolvido Terreno nivelado aprovado por especialista

1.3.2 Preparo solo Conjunto de pacotes Aceitação dos pacotes de trabalho

1.3.2.1 Delimitação área Delimitação das áreas conforme anteprojeto Demarcação conforme anteprojeto

1.3.2.2 Sulcamento Preparo sulcos pré plantio Sulcos preparados aprovados pelo especialista

1.3.2.3 Coleta amostras Coleta amostras do solo Coleta de amostras em diferentes profundidades

1.3.2.4 Calagem Preparação PH solo Regularização PH aprovada pelo especislista

1.3.2.5 Adubação Adubação solo plantio Adubagem aprovada pelo especislista

1.4 ESTRUTURA FAZENDA - Aceitação dos pacotes de trabalho

1.4.1 Construção galpões Construção dos galpões Em conformidade com anteprojeto

1.4.2 Instalação sistema de condução Instalação sistema de suporte das vinhas Aceitação dos pacotes de trabalho

1.4.2.1 Validação técnica Avaliação primária técnica do sistema Observações de correção 

1.4.2.2 Ajustes técnicos Declaração dos ajustes necessários Documento informando correções técnicas

1.4.2.3 Aceite final Aprovação final do sistema de condução Aceite final pelo especialista

1.4.3 Instalação sistema de irrigação Instalação sistema de irrigação área plantio Aceitação dos pacotes de trabalho

1.4.3.1 Validação técnica Avaliação primária técnica do sistema Observações de correção 

1.4.3.2 Ajustes técnicos Declaração dos ajustes necessários Documento informando correções técnicas

1.4.3.3 Aceite final Aprovação final do sistema de irrigação Aceite final pelo especialista

1.4.4 Plantio dos porta enxertos Plantio das sementes para porta enxertos Aceitação dos pacotes de trabalho

1.4.4.1 Validação técnica Avaliação primária técnica plantio Observações de correção 

1.4.4.2 Ajustes técnicos Declaração dos ajustes necessários Documento informando correções técnicas

1.4.4.3 Aceite final Aprovação final do plantio Aceite final pelo especialista

1.4.5 Enxertia uvas Processo de enxerto das vinhas na plantação Aceitação dos pacotes de trabalho

1.4.5.1 Validação técnica Avaliação primária técnica da enxertia Observações de correção 

1.4.5.2 Ajustes técnicos Declaração dos ajustes necessários Documento informando correções técnicas

1.4.5.3 Aceite final Aprovação final do enxertia Aceite final pelo especialista

1.5 ENCERRAMENTO - Aceitação dos pacotes de trabalho

1.5.1 Pagamentos Realização de pagamentos a fornecedores Realização de todos pagamentos

1.5.2 Desmobilização RH Desmobilização de RH não necessario Finalização de contratos de serviço

1.5.3 Encerramento do projeto Finalização do projeto Encerramento e elaboração de lições aprendidas

1. PROJETO VINÍCOLA

DICIONÁRIO DA EAP
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4.3 CRONOGRAMA 

O cronograma do projeto (Figura 10) foi elaborado utilizando um calendário 

quinzenal, e foi baseado nos pacotes de trabalho mais relevantes da EAP. O cronograma não 

foi elaborado com datas específicas para poder atender as necessidades climáticas ótimas para 

o plantio. Como pode ser observado em algumas entregas do projeto destacadas em laranja no 

cronograma, apesar do tempo relativo da atividade não ser longo, é necessário esperar um 

período mínimo para poder realizar a atividade posterior. 

Como exemplo na entrega 1.3.2 preparo do solo, as atividades deste conjunto de 

pacote de trabalho levam apenas 20 dias, porem até a correção do PH do solo após a calagem 

é necessária uma espera de 30 dias para poder realizar o plantio dos porta-enxertos. O mesmo 

acontece na atividade 1.4.3 aonde é necessário um período de pelo menos 60 dias para o 

desenvolvimento dos porta-enxertos. Ambos pacotes são concluídos com o aceite final do 

especialista conforme descrito na EAP. 

 

Figura 10: Cronograma do projeto 
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4.4 ANÁLISE DE CUSTOS 

Os custos neste projeto foram baseados por meio de pesquisa de implantações 

semelhantes, orçamentos, consulta técnica e informações divulgadas por organizações de 

pesquisa conceituadas como exemplo a Embrapa. 

 

Tabela 2: Baseline custos totais 

 

 

Descrição Unidade de medida Quantidade Custo por unidade Total

Custos Limpeza Terreno

Destocagem, lavração e gradagem ha 1,3 12,000.00R$            15,600.00R$          

Preparo do solo

calagem - 1 67.00R$                     67.00R$                   

sulcagem - 1 270.00R$                  270.00R$                

preparo de covas - 1 1,305.00R$               1,305.00R$             

plantio dos porta-enxertos - 1 384.00R$                  384.00R$                

Adubação e correção do solo

gesso agrícola t 2,6 105.00R$                  273.00R$                

sulfato de amônio t 0,5 900.00R$                  450.00R$                

superfostafo triplo t 0,55 1,700.00R$               935.00R$                

cloreto de potássio t 0,115 1,250.00R$               143.00R$                

esterco t 5 120.00R$                  600.00R$                

Sistema de irrigação

tubo gotejador 16 mm autocompensante m 15648 1.00R$                       15,648.00R$          

tubo polietileno alta densidade 32mm m 150 0.70R$                       105.00R$                

Bomba KSB Hydrobloc C 1000 N (1CV) 1 1 640.00R$                  640.00R$                

Conexões, filtros, válvulas, acessórios, controlador de irrigação, automação - 1 5,000.00R$               5,000.00R$             

Casa alvenaria para bomba (1,5 x 1,0 x 2,0) 1 1 980.00R$                  980.00R$                

mão de obra instalação - 1 5,000.00R$               5,000.00R$             

Sistema de condução

postes externos (270cm x 10cm x 10cm) un 102 18.50R$                     1,887.00R$             

rabichos (120cm x 10cm x 10cm) un 102 5.00R$                       510.00R$                

postes internos (240cm x 8cm x 8cm) un 969 8.30R$                       8,071.77R$             

tutores un 3333 1.33R$                       4,444.00R$             

arame 14x16, galvanizado m 26000 0.48R$                       12,428.00R$          

Tela de polietileno especial m 12000 1.00R$                       12,000.00R$          

mão de obra instalação - - 2,000.00R$               2,000.00R$             

Aquisição de mudas

mudas para enxertia vinhas un 2500 10.00R$                     25,000.00R$          

mudas de porta enxerto un 2500 1.00R$                       2,500.00R$             

Materiais

Grampeador/alceador un 5 218,00 1,090.00R$             

Tesoura de poda un 6 28,00 168.00R$                

Tesoura de colheita un 7 16,50 115.00R$                

Pulverizador de 500l un 1 6.500,00 6,500.00R$             

Pulverizador costal manual un 2 133,00 266.00R$                

Tubo adaptado para aplic. de dormex un 4 20,00 80.00R$                   

Grade un 1 890,00 890.00R$                

Roçadeira un 1 2.000,00 2,000.00R$             

Sulcador reversível/ tração animal un 1 150,00 150.00R$                

Carreta de duas rodas un 1 1.250,00 1,250.00R$             

Contratação consultoria especialista

Consultoria 1 engenheiro agronomo + 1 enlogo un 2 5,000.00R$               10,000.00R$          

Consultoria 1 engenheiro civil un 1 5,000.00R$               5,000.00R$             

Tratos Culturais

Mão de obra: Capinas, adubação, tutoramento, enxertia, condução planta, etc - - 2,969.00R$               2,969.00R$             

TOTAL 146,718.77R$        

Baseline de custos
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É possível observar que o custo base total do projeto fica dentro do budget 

determinado pelo sponsor do projeto, restando um saldo positivo conforme tabela U. 

 

 

Tabela 3: Saldo projeto 

 

 

4.5. ANÁLISE DE RISCOS 

 

4.5.1 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

A matriz de responsabilidade tem como objetivo atribuir a cada participante relevante 

para o projeto seu papel e responsabilidade para contribuir com o plano de riscos.  

 

Tabela 4: Matriz de responsabilidade dos riscos 

 

 

Budget total 150,000.00R$  

Total cost 146,718.77R$  

Saldo 3,281.23R$      

Membro da equipe Responsabilidade

Gerente de projeto

 - Certificar que os riscos foram identificados, quantificados, qualificados

e que foram propostas respostas apropriadas para redução satisfatória dos

seus impactos no projeto

- Monitorar os riscos e verificar se as medidas de prevenção estão sendo 

tomadas conforme definidas no plano de projeto

-Divulgar as informações as partes pertinentes do projeto

Especialistas

- Acessorar e auxiliar o gerente de projetos na identificação dos riscos de

carater técnico relacionados a condições climáticas, condições ambientais e 

riscos mais comuns dentro do cenario do projeto.

- Auxiliar no monitoramento de riscos principalmente nos que envolvem 

quesitos técnicos de impacto no projeto.

Sponsor
- Aprovar o plano de gerenciamento de riscos e suas contingencias

- Autorizar o uso de reserva de contingência

Funcionários - Atuar dentro das políticas estabelecidas pelo plano de riscos.

Matriz de responsabilidade dos riscos
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4.5.2 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

Neste processo são identificados e documentados a maioria dos riscos possíveis que 

causem impacto em qualquer etapa do projeto. Para a identificação de riscos foram utilizadas 

as seguintes ferramentas: 

 Estudo das premissas do projeto; 

 Dados de projetos similares; 

 Documentos de recomendações técnicas; 

 Opinião técnica com especialista; 

 Histórico de dados climatológicos da região; 

Desta maneira foram identificados os riscos conforme a tabela 5: 

 

Tabela 5: Riscos levantados 

 

 

 

 

 

 

 

ID RISCO CONSEQUÊNCIA

1 Exesso de chuva Atraso no cronograma

2 Mudança preço dos insumos Alteração custos do projeto
3 Falta de água na propriedade Atraso na cronograma e impacto nos custos

4 Mão de obra não especializada Atraso na entrega  e retrabalho

5 Acidentes de trabalho Atrasos na entrega e riscos judiciais

6 Aparecimento de fungos Impactos no custo e na qualidade

7 Aparecimento de pragas Impactos no custo e na qualidade

8 Identificação perola da terra Impactos no custo, tempo e qualidade

9 Sobra de madeira da destocagem Redução de custos

10 Amadurecimento rápido dos porta enxertos Redução de tempo

11 Mão de obra qualificada Redução do tempo

LISTA DE RISCOS
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4.5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS 

Foram definidos para este projeto conforme a probabilidade de ocorrência de riscos 

scores de impactos pertinentes a suas chances de ocorrência (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Qualificação de probabilidade dos riscos 

 

Já para a qualificação de impacto serão consideradas as 3 componentes que podem ser 

impactadas no projeto: custos, tempo e qualidade (Tabela 7).  

 

Tabela 7: Qualificação de impacto dos riscos 

 

CLASSIFICAÇÃO PROBABILIDADE SCORE CHANCE

Muito baixa 0 a 20% 1

Baixa 21 a 40% 2

Média 41 a 60% 3

Alta 61 a 80% 4

Muito alta maior que 80% 5

DEFINIÇÕES DE PROBABILIDADES

CLASSIFICAÇÃO TIPO DE IMPACTO SCORE IMPACTO

Muito baixa

-Até 2% do orçamento

-Até 3% do prazo

-Não impacta a qualidade

1

Baixa

-De 2 a  5% do orçamento

-De 3 a 6% do prazo

-Impacto baixo qualidade

2

Média

-De 5 a 8% do orçamento

-De 6 a 9% do prazo

-Impacto moderado qualidade

3

Alta

-De 8 a 10% do orçamento

- de 9 a 12% do prazo

-Impacto consideral na qualidade

4

Muito Alta

-Acima de 10% do orçamento

-Acima de 12% do prazo

-Impacto crítico na qualidade

5

DEFINIÇÃO DE GRAU DE IMPACTO
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O grau de risco, representado pelo impacto x chance está definido na matriz de 

pontuação dos riscos (Tabela 8). 

 

 

Tabela 8: Pontuação qualificativa de riscos 

 

Assim sendo qualificado os riscos em níveis baixos representados pela cor verde, 

médios pela cor amarela e a cor vermelha para os riscos elevados. Aplicando a qualificação a 

tabela de riscos levantados teremos os seguintes graus de risco (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Levantamento de riscos qualificados 

 

 

 

 

 

 

 

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

SCORE IMPACTO

SCORE

 CHANCE

PONTUAÇÃO DOS RISCOS

ID RISCO CONSEQUÊNCIA IMPACTO PROBABILIDADE GRAU DE RISCO

1 Más condições climáticas Atraso no cronograma 4 4 16

2 Mudança preço dos insumos Alteração custos do projeto 2 1 2

3 Falta de água na propriedade Atraso na cronograma e impacto nos custos 3 2 6

4 Mão de obra não especializada Atraso na entrega  e retrabalho 3 3 9

5 Acidentes de trabalho Atrasos na entrega e riscos judiciais 3 3 9

6 Aparecimento de fungos Impactos no custo e na qualidade 4 3 12

7 Aparecimento de pragas Impactos no custo e na qualidade 4 3 12

8 Identificação perola da terra Impactos no custo, tempo e qualidade 5 3 15

9 Sobra de madeira da destocagem Redução de custos 2 2 4

10 Amadurecimento rápido dos porta enxertos Redução de tempo 3 2 6

11 Mão de obra qualificada Redução do tempo 4 2 8

LISTA DE RISCOS
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4.5.4 RESPOSTA AOS RISCOS 

Com o objetivo de desenvolver um plano de ação para os riscos levantados, foi 

desenvolvido uma nova lista (Tabela 10) contendo uma resposta ao risco e uma ou mais ações 

para aquele objetivo. Então foi recalculado o novo grau de risco, podendo ser observada 

redução dos graus de riscos e aumento das oportunidades. 

 

Tabela 10: Lista de resposta aos riscos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID RISCO CONSEQUÊNCIA
RESPOSTA 

AO RISCO
AÇÃO IMPACTO PROB GRAU RISCO

1 Exesso de chuva Atraso no cronograma Mitigar
Planejar as execuções da obra com 

constante monitoramente do tempo
4 2 8

2 Mudança preço dos insumos
Alteração custos 

do projeto
Mitigar

Pesquisa de preços e comprar dos 

insumos com antecedência
2 1 2

3 Falta de água na propriedade
Atraso na cronograma 

e impacto nos custos
Mitigar

Monitorar possíveis interrompimentos 

e preparar plano de contingência
3 1 3

4 Mão de obra não especializada
Atraso na entrega  

e retrabalho
Mitigar

Análise criteriosa na contratação de 

mão de obra e exigência de experiência
3 1 3

5 Acidentes de trabalho
Atrasos na entrega 

e riscos judiciais
Mitigar

Orientar todos trabalhadores ao uso 

dos EPI durantes as atividades
3 1 3

6 Aparecimento de fungos
Impactos no custo 

e na qualidade
Mitigar

Monitorar constantemente a plantação

 e aplicar fungicidas
4 1 4

7 Aparecimento de pragas
Impactos no custo 

e na qualidade
Mitigar

Monitorar constantemente a plantação 

e utilizar telas e produtos quando necessário
4 1 4

8 Identificação perola da terra
Impactos no custo, 

tempo e qualidade
Mitigar

Realizar análise de solo constantemente, 

comprar mudas de procedencia confiável,

utilização de porta-enxertos VR 043-43 

aplicação de insumos preventivos

5 1 5

9 Sobra de madeira da destocagem Redução de custos Explorar
Utilizar sobra de madeira para 

construção do sistema de condução
2 2 4

10
Amadurecimento rápido dos 

porta enxertos
Redução de tempo Aceitar Monitorar progresso dos porta-enxertos 3 2 6

11 Mão de obra qualificada Redução do tempo Explorar Monitorar desempenho dos trabalhadores 4 5 20

LISTA DE RISCOS
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4.6 ANÁLISE DAS PARTES INTERESSADAS 

A identificação dos stakeholders foi qualificada pelo meio do poder de cada um e pelo 

interesse no empreendimento (Tabela 11). Também foram desenvolvidas atitudes para manter 

o nível de interesse ou atitudes benéficas ao projeto dos stakeholders envolvidos. 

 

Tabela 11: Matriz de análise de stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholder Positivas Negativas Poder Grau interesse Estratégia

Sponsor Apoio financeiro Exesso de pressão 10 10 Gerenciar

Especialistas

Apoio técnico e 

aceite final dos 

pacotes

Disputas internas 

e falta de 

compromisso

8 8

Manter motivados

e constantemente

informados

Equipe Funcionários
Proatividade,

cooperação

Disputas internas

 e sabotagem
7 4 Manter satisfeita

Fornecedores Entregas no prazo

Atrasos e erros 

na entrega
3 8 Manter informado

Vizinhos Facilitação obras

Incomodar 

andamento

das obras

3 3 Manter informado

Outras vinícolas Possiveis parcerias Ver ameaça 1 7

Conversas sobre 

potencial de 

parcerias

Orgão fiscalizador Autorização da obra

Pode 

interromper

 a obra se for 

indentificado 

erros

10 2

Manter informado

e solicitar 

orientação

quando necessário
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4.7 PLANO DE GERENCIAMENTO DE QUALIDADE 

A garantia da qualidade se dará por meio de continuo monitoramento técnico bem 

como de aprovações previstas na EAP. Os critérios de aceite, formas de como será 

monitorada a qualidade e o responsável serão dispostos em uma matriz de qualidade (Tabela 

12). 

Como a qualidade é fator crítico em certas etapas foram criados pacotes específicos na 

EAP que cobrem a inspeção técnica primária obrigatória, a proposição de correções ou 

melhorias e o aceite da entrega oficial. 

 

Tabela 12: Matriz de qualidade 

ITEM EAP CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO FORMA DE MEDIÇÃO RESPONSÁVEL

Anteprojeto
Dentro das normas 

técnicas

Aprovação orgão

fiscalizador
Engenheiro

Levantamento 

de fornecedores

Fornecedores de produtos

de qualidade

Comprovação de 

procedência dos 

produtos

Equipe do projeto,

Enólogo/Agronomo

Contratação 

de mão de obra

Trabalhadores com 

experiência anterior 

na função

Entrevistas, 

comprovação

carteira de trabalho

Equipe do projeto e sponsor

Aquisições
Lista de requisitos 

definidas por especialista

Aceite especialista e 

sponsor
Enólogo/Agronomo e sponsor

Limpeza terreno Limpeza completa de mata Aprovação especialista Enólogo/Agronomo

Preparo solo

Preparo dentro dos 

padrões solicitados pelo 

especialista

Aprovação especialista Enólogo/Agronomo

Construção galpões
Conforme definido no 

anteprojeto
Aprovação especialista Engenheiro

Instalação sistema de condução
Conclusão dos pacotes 

filhos previstos na EAP

-Inspeção primária 

técnica do especialista

-Proposição de 

mudanças ou correções

-Aceite final técnico

Enólogo/Agronomo

Instalação sistema de irrigação
Conclusão dos pacotes 

filhos previstos na EAP

-Inspeção primária 

técnica do especialista

-Proposição de 

mudanças ou correções

-Aceite final técnico

Enólogo/Agronomo

Plantio dos porta-enxertos
Conclusão dos pacotes 

filhos previstos na EAP

-Inspeção primária 

técnica do especialista

-Proposição de 

mudanças ou correções

-Aceite final técnico

Enólogo/Agronomo

Enxertia vinhas
Conclusão dos pacotes 

filhos previstos na EAP

-Inspeção primária 

técnica do especialista

-Proposição de 

mudanças ou correções

-Aceite final técnico

Enólogo/Agronomo



37 

 

 

 

4.8 RECURSOS HUMANOS 

Para gerenciar o RH do projeto foram levantadas as informações como 

responsabilidade, autoridade, competências e qualificações gerando como resultado um 

formulário descrição de cargo (Tabela 13). 

 

Tabela 13: Formulário de RH 

 

 

 

 

 

Função Responsabilidade Autoridade

Gerente do projeto

- Monitorar aspectos propostos no plano de 

projetos

- Gerênciar conflitos e motivar equipe

- Manter equipe atualizada sobre informações do 

projeto

- Atualizar status do projeto e gestão de mudanças

-Autoridade máxima 

reportando ao sponsor

Sponsor
- Manter equipe motivada

- Participar de reuniõe com equipe

- Idealizador do projeto 

questionamentos e 

solicitações passam pelo 

gerente de projetos

Engenheiro agrônomo e enólogo

-Monitorar periodicamente o andamento do 

projeto visando a qualidade absoluta da área de 

plantio.

-Orientar demais participantes do projeto quanto 

a dúvidas tecnicas

- Reportar alterações ou solicitações ao GP

- Solicitar alterações e 

correções de requisitos

- Solicitar mudanças de 

cronograma

-Autoridade sob funcionários 

da área relacionada a plantio

Engenheiro civil

- Conduzir obra de limpeza do terreno

- Reportar progresso ao GP e especialistas

- Realizar anteprojeto de construção dos galpões

- Autoridade completa sob 

equipe tercerizada de limpeza 

do terreno

Demais funcionários

- Realizar trabalhos conforme estabelecidos pelos 

espicialistas

- Realizar questionamentos em procedimentos 

aonde exista dúvida

- Seguir todas normas de segurança propostas

- Não realizar nenhum procedimento sem 

autorização prévia dos especialistas

- Autoridade mínima 

reportando-se ao GP e aos 

especialistas
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4.9 PLANO DE COMUNICAÇÕES 

Para o plano de comunicações foi elaborada uma matriz de comunicação que tem 

como objetivo definir os stakeholders envolvidos, por qual meio a comunicação ocorrerá, o 

objetivo da comunicação, o responsável e pôr fim a periodicidade (Tabela 14). Desse modo 

visa-se estabelecer o alinhamento entra a comunicação dos participantes, minimizando falhas 

de comunicação ou falta de informação por membros da equipe. 

 

Tabela 14: Matriz de comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholder Meio de comunicação Objetivo Responsável Frequência

Sponsor Reunião

Manter o sponsor informado a respeito 

do andamento do projeto e atualizado 

sobre as entregas

GP Quinzenal

Cliente / Equipe do projeto / Especialista Reunião

Alinhar toda equipe sobre atualizações, 

progressos, indicadores e receber 

feedback

GP Semanal

Fornecedores Reunião / E-mail Verificar pedidos e status de entregas GP Quando necessário

Especialista Relatório / E-mail

Relatório técnico com informações a 

respeito dos procedimento, pontos de 

atenção, correções e atualização

GP Semanal

Equipe do projeto Telefonema / E-mail
Reportar atividades do dia, problemas 

e questionamentos aos especialistas
Especialista Diária

Matriz de comunicação
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5.CONCLUSÕES 

Depois de diversas pesquisas e levantamentos teóricos para compreender a viticultura e 

suas peculiaridades, foi possível elaborar um plano de projeto utilizando como guia principal 

o PMBOK, com o objetivo de garantir a execução dentro do prazo, preço e requisitos 

especificados pelo cliente. 

A maior parte do tempo foi pesquisando e compreendendo custos, prazos, riscos, 

requisitos e técnicas no cultivo de uvas, mais especificamente no cultivo de uvas finas que 

possui muito mais peculiaridades. Foi necessário também pesquisar o panorama climático da 

região para este tipo de cultura.  

Após esta pesquisa e compreensão do negócio foi possível utilizar as ferramentas do 

guia PMBOK para criar um plano de projeto que procure atender todos aspectos bem como a 

integração das áreas neste único trabalho. Este plano de projeto foi elaborado tendo como 

meta principal a objetividade com os pontos críticos práticos inerentes ao cultivo de uvas na 

região proposta. As áreas de conhecimento foram aprofundadas conforme a necessidade do 

projeto. 

O desenvolvimento da EAP para este plano de projeto colocou como controle de 

qualidade um aceite técnico obrigatório para cada entrega que pode afetar a qualidade na 

produção de uvas. Isto se deve ao fato de que as uvas para o propósito de fabricação de 

vinhos, necessitam das melhores condições climáticas e estruturais para uma boa produção. 

Logo, o objetivo principal é garantir a excelência na parte estrutural da fazenda. 

Em uma das partes de maior importância neste plano de projetos especifico, a análise 

dos riscos, foi possível observar que neste projeto a grande maioria dos riscos estão ligados a 

fatores ambientais externos ao projeto, logo a grande maioria das respostas só consegue 

mitigar sua ocorrência e mesmo com uma baixa chance de ocorrência a sua aparição pode ser 

bastante danosa ao empreendimento em projetos futuros como o cultivo e colheita das uvas. 

Como todo plano de projeto, este deve ser atualizado conforme o andamento do 

projeto para garantir que os procedimentos empregados estarão sempre otimizados e cada vez 
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mais precisos para este empreendimento único e para os demais projetos que se originarem 

deste.  
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Como possíveis desdobramentos deste trabalho se encontra a possibilidade de 

desenvolvimento de planos de projeto para os outros projetos do portfólio. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I – Levantamento topográfico terreno. 

 

Fonte: Arquivo pessoal autor 
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ANEXO II – 47 processos PMBOK 5° Edição 

 

Fonte: github 


