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Resumo 

O presente trabalho alicerça sua teoria nos padrões do gerenciamento de projetos e destaca o 

estudo das boas práticas em Gerenciamento de Escopo em Projetos e, de que forma a 

aplicação dessas boas práticas contribui efetivamente para o sucesso da implantação do 

projeto de uma microcervejaria. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de modo 

a evidenciar o gerenciamento de escopo e seus processos e a aplicação de algumas dessas 

boas práticas no estudo proposto para implantação do projeto da microcervejaria. Com base 

neste estudo foram elucidados os 5 processos de escopo: Planejamento do Escopo, Definição 

do Escopo, Criar EAP, Verificar e Controlar Escopo. Na sequência foi apresentado um breve 

cenário do promissor mercado de cervejas artesanais no Brasil e também os requisitos gerais 

dos estabelecimentos produtores de bebidas, como localização, estrutura, equipamentos e em 

especial no que se refere às exigências legais específicas e normas técnicas. Assim, o presente 

estudo permitiu reconhecer que o sucesso de um projeto está diretamente ligado à garantia de 

que as necessidades e expectativas do cliente estão sendo atendidas, e isso só poderá ser 

alcançado através da realização sucessiva de diversos processos, e que a adequada aplicação 

dos processos de gerenciamento de escopo em projetos em muito ampliam a chance de 

iniciativas, como a de implantação de uma microcervejaria, alcançarem êxito. 

 

 Palavras Chave: Escopo. Processos de escopo. Sucesso. Microcervejaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The present work builds its theory on project management standards and highlights the study 

of good practices in Project Scope Management and how the application of these good 

practices effectively contributes to the successful implementation of a microbrewery project. 

In order to do so, a bibliographical research was carried out in order to highlight the 

management of the scope and its processes and the application of some of these good 

practices in the proposed study for microbrewery project implementation. Based on this study, 

the 5 Scope Processes were elucidated: Scope Planning, Scope Definition, Create WBS, 

Verify and Control Scope. Following it is a brief scenario of the promising market for craft 

beers in Brazil and also the general requirements for beverages producing establishments, 

such as location, structure, equipment and especially with regard to specific legal 

requirements and technical standards. Thus, the present study allowed to recognize that the 

success of a project is directly linked to the assurance that the needs and expectations of the 

client are being met, and this can only be achieved through the successive realization of 

several processes, and that the adequate application of the project scope management 

processes greatly increase the chance for initiatives, such as the implantation of a 

microbrewery, achieve success. 

 

 Key Words: Scope. Scope process. Success. Microbrewery. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 PROBLEMA 

Nos últimos anos a cerveja artesanal vem ganhando cada vez mais espaço no 

mercado consumidor e é justamente de olho nesse mercado crescente que produtores 

amadores vislumbram a profissionalização dessa produção. Contudo, sair do amadorismo na 

produção de cerveja artesanal no Brasil não é tarefa fácil. Muitas são as exigências para se 

comercializar formalmente esse tipo de cerveja. E é como um primeiro passo que o estudo do 

escopo, proposto para este trabalho, surge como sendo fundamental para mapear os requisitos 

indispensáveis do projeto de implantação de uma microcevejaria. 

Dito de outra forma, este trabalho propõe um estudo sobre a contribuição das boas 

práticas do gerenciamento do escopo e de que forma essa boa prática de gerenciamento de 

projetos pode alicerçar o sucesso do projeto de instalação de uma microcervejaria. 

Segundo Kerzner (2006) ao definir sucesso como a concretização de prazos, 

orçamentos e alto nível de qualidade desejado, deixamos de fora o cliente final, que 

necessariamente precisa ter o seu grau de participação nessa definição. Nos dias de hoje, a 

qualidade é determinada pelo cliente e não pelo fornecedor, e isso vale igualmente para o 

sucesso em projetos. De nada adianta atender uma definição interna de sucesso - prazo, 

orçamento e qualidade -  se o cliente não gostar do resultado. 

Assim,  a tradicional definição de sucesso está relacionada a realização dos objetivos 

do projeto no contexto das seguintes imposições: tempo alocado, custos orçados, desempenho 

desejado e padrões de qualidade definidos pelos clientes (KERZNER, 2006). 

1.2 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho é reconhecer as melhores práticas do gerenciamento 

de escopo em projetos e de que forma elas contribuem para o sucesso do projeto de instalação 

de uma microcervejaria. 

Para que o objetivo geral desde trabalho seja alcançado, alguns objetivos específicos 

devem ser cumpridos: 

• Estudo de bibliografia sobre o gerenciamento de projetos; 
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• Estudo das melhores práticas de escopo em gerenciamento de projetos; 

• Estudo de bibliografia  sobre o gerenciamento de escopo em projetos; 

• Contextualizar as boas práticas com o segmento de indústria de cervejas 

artesanais. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O escopo deste trabalho limita-se  a colher informações  sobre  como a adequada 

aplicação dos processos de gerenciamento de escopo pode ser benéfica no plano de projeto de 

instalação de uma microcervejaria.  

Pretende-se também evidenciar impactos  positivos das boas práticas em 

Gerenciamento de Escopo no desenvolvimento do projeto, vez que essas boas práticas estão 

diretamente relacionadas com o gerenciamento de projetos e o sucesso na realização dos 

mesmos. 

1.4 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

Segundo o que observa o PMBOK 5ª ed. (2013) o gerenciamento do escopo do 

projeto inclui todo o trabalho  necessário para terminar o projeto com sucesso. Baseado nisso 

podemos afirmar também que “um dos principais objetivos  do gerenciamento do escopo é 

assegurar que o projeto não inclua trabalho desnecessário.” (PMI, 2001, p.7, tradução nossa). 

Além disso, há um desejo crescente de sair do amadorismo na produção de cerveja artesanal e 

este trabalho surge apenas como um primeiro passo rumo a profissionalização da produção 

deste tipo de cerveja. 

1.5 METODOLOGIA 

Tipologia quanto aos meios: pesquisa bibliográfica. 

Tipologia quanto aos fins: descritiva, explicativa, metodológica. 

1.6 FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

O desenvolvimento se dará da seguinte forma: 
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 Apresentação do referencial teórico com aplicação de alguns processos de 

Gerenciamento de Escopo em Projetos voltado para o projeto de implantação de 

microcervejaria; 

 Sobre o mercado de cervejas artesanais no Brasil; 

 Visão geral sobre os requisitos dos estabelecimentos produtores de bebidas; 

 Conclusão e possíveis desdobramentos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SEUS PROCESSOS 

Kerzner (2006) argumenta que para melhor compreensão da gestão de projetos, antes 

de mais nada, é necessário distinguir o que é um projeto, isto é: “trata-se de um 

empreendimento com objetivo bem definido, que consome recursos e opera sob pressões de 

prazos, custos e qualidade” (KERZNER, 2006, p.15). É fácil imaginar a lacuna que existe 

entre uma idéia e seu resultado. E essa lacuna pode ser preenchida por uma série de 

atividades, ou processos. O guia PMBOK 5ª ed. (2013) afirma que o gerenciamento de 

projetos deve ser realizado através da aplicação e integração apropriada de 47 processos de 

gerenciamento de projetos, sendo os mesmos agrupados de forma lógica em cinco diferentes 

grupos de processos: 

• Iniciação 

• Planejamento 

• Execução 

• Controle 

• Encerramento 

 

 
Figura 1: Os cinco grupos de processos 

Fonte: https://escritoriodeprojetos.com.br/grupos-de-processos-de-gerenciamento-de-projetos (2018) 

 

https://escritoriodeprojetos.com.br/grupos-de-processos-de-gerenciamento-de-projetos
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E, de fato, na visão de Possi et al. (2006) para que um projeto alcance êxito, diferentes 

processos devem ser realizados, de forma sucessiva, interagindo entre si pelos resultados que 

produzem e que se complementam, transformando-se assim em diferentes partes de um todo 

que atendem a especificações predeterminadas que se equilibram entre diferentes interesses e 

expectativas. “Esta  natureza  multidisciplinar requer a aplicação de conhecimentos, 

habilidades e técnicas para que o projeto alcance seus objetivos” (POSSI, et al. 2006, p. 60). 

Entretanto cada projeto é único e, esta, sem dúvidas, é a sua característica mais 

marcante. Em seu site o PMI define projeto como “um conjunto de atividades temporárias, 

realizadas em grupo, destinadas a produzir um produto, serviço ou resultado únicos” (PMI, 

2018, p.1). 

Sob a ótica do gerenciamento de projetos, embora não exista um consenso sobre um 

padrão de procedimentos, de forma a integrar os diferentes objetivos propostos em projetos,  

existem aqueles que são aceitos  como os melhores para aplicação em quase todos os tipos de 

projetos e que são conhecidos  como “Processos de Gerenciamento de Projetos” (POSSI, et 

al., 2006). 

Reconhecendo a existência destes grupos de processos, conforme demonstrado na 

figura 1, podemos correlacionar estes grupos com as dez áreas do conhecimento através de 

processos específicos: 

• Gerenciamento da Integração 

• Gerenciamento do Escopo 

• Gerenciamento do Tempo 

• Gerenciamento dos Custos 

• Gerenciamento da Qualidade 

• Gerenciamento dos Recursos Humanos 

• Gerenciamento das Comunicações 

• Gerenciamento dos Riscos 

• Gerenciamento das Aquisições 

• Gerenciamento das partes Interessadas 
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Tabela 1: Grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das áreas de conhecimento 

Fonte: http://linksinergia.com.br/wp-content/uploads/2014/10/Grupo-De-processos.png (2018) 

 

Vale ressaltar que, apesar dos esforços em elucidar os Processos de Gerenciamento 

de Projetos, este trabalho não tem por objetivo esgotar o assunto e tão pouco propor o uso de 

um modelo de gestão de projetos específico. Trata-se aqui de, reconhecer a existência destes 

processos, e dar ênfase ao estudo  do Processo Gerenciamento do Escopo, o qual  é o foco 

deste TCC. 

http://linksinergia.com.br/wp-content/uploads/2014/10/Grupo-De-processos.png
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2.2 GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO 

“O Escopo do projeto é a combinação de todos os objetivos do projeto e tarefas e do 

trabalho necessário para realiza-los” (MICROSOFT, 2018, p.1). Ou na definição do guia 

PMBOK 5ª ed. (2013) “o gerenciamento do escopo do projeto 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, 2013, p. 105). Trata-se da base para o planejamento do 

projeto, devendo o mesmo ser conduzido de forma rigorosa. (SOTILLE et al., 2010) 

Em outras palavras: 

Espera-se que os projetos tenham um objetivo claro e entendido por todas as 

partes interessadas. [...]. Muitos projetos iniciam com uma ideia vaga do 

resultado final ou com apenas uma definição superficial. Assim, muitos 

projetos falham devido à má definição do escopo. (SOTILLE et al., 2010, p. 

22) 

 

Possi et al. (2006) afirma que independentemente do tamanho do projeto ou grau de 

complexidade, os processos de gerenciamento do escopo do projeto devem sempre ser 

executados e que a  importância de cada processo deve ser devidamente percebida pelas 

partes interessadas, ampliando assim a chance de sucesso de qualquer projeto. 

2.3 ESCOPO DO PROJETO E SEUS PROCESSOS 

De acordo com Possi et al. (2006) para que se possa definir e gerenciar de maneira 

harmônica e clara o escopo do projeto, cinco processos deverão ser executados: 

 Planejamento do escopo 

 Definição do escopo 

 Criar EAP 

 Verificação do escopo 

 Controle do escopo 

Estes processos estão contidos nos grupos de processos do gerenciamento do projeto 

e são eles que garantem que os diversos elementos do projeto estejam apropriadamente 

ordenados. (SOTILLE et al., 2010) 
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2.3.1 PLANEJAMENTO DO ESCOPO 

“O planejamento do escopo é o processo que documenta as decisões referentes ao 

gerenciamento do escopo do projeto.” (POSSI et al., 2006, p.98) 

O grande benefício deste processo é o provimento de diretrizes e instruções de como 

o escopo  será gerenciado ao longo de todo o projeto, ou seja, descreve como o escopo será 

definido, desenvolvido, monitorado, controlado e verificado. (PMI, 2013). Portanto, um bom 

plano de gerenciamento de escopo deve também incluir princípios e elementos para a 

construção e manutenção da linha de base do escopo, composta pela declaração de escopo, 

EAP e dicionário da EAP. (SOTTILE et al., 2010) 

2.3.2 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO – TAP 

O termo de abertura do projeto é o documento que categoricamente autoriza o 

projeto, outorgando a devida autoridade ao gerente do projeto para aplicar os recursos da 

organização nas ações previstas para o projeto. (POSSI et al., 2006) 

Considerando o projeto de implantação da microcervejaria, proposto neste trabalho, 

produzimos o termo de abertura abaixo: 

 

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 
  

         

  
PROJETO FABRIL DE MICROCERVEJARIA PARA PRODUÇÃO DE LOTES DE 250 LTS EM 

CUIABÁ - MT 
  

         

  
  

         

  

Gerente do Projeto 
        

  

Engenheiro Civil Guido Günther. 
      

  
  

         

  

Responsabilidades do Gerente de Projetos 
     

  
Guido deve entregar o projeto fabril conforme especificações 
deste documento. 

  

  
  

         

  

Propósito do Projeto 
        

  
Desenvolver e entregar projeto fabril de microcervejaria para produção de lotes de 250 lts 
em Cuiabá - MT. 
  

         

  

Objetivos 
         

  

O projeto em questão deve contemplar: 
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Cumprimento de normas técnicas; 
      

  
Atendimento da legislação para produção de 
cerveja artesanal; 

    

  
Obedecer regras e normas para o tratamento de efluentes e resíduos sólidos em 
indústria de bebidas;   
Todos os equipamentos devem ser feitos em aço 
inox; 

    

  

Sistema de pasteurização; 
       

  

Sistema de envase de garrafas e barrís; 
      

  

Rotuladora. 
        

  
  

         

  

Premissas 
         

  
O imóvel já está definido e atende perfeitamente o projeto para 
produção de lotes de 250 lts; 

 
  

O imóvel também permitirá ampliação da produção 
no futuro; 

    

  
O imóvel conta com espaço de estacionamento e também para futuras instalações 
de um brewpub;   
O imóvel já possui todas a licensas necessárias da prefeitura e dos 
orgãos ambientais; 

 
  

Não fazem parte desse projeto: instalação e montagem de equipamentos e nem a 
execução do projeto industrial; 
Juntamente com o projeto, deverá ser fornecido a base de pesquisa de fornecedores e 
orçamento do projeto. 
  

         

  

Riscos 
         

  
Quaisquer alterações na legislação pra microcervejarias bem como exigência de 
novas licensas.   

  
         

  

Prazo 
         

  
90 dias corridos a contar da data deste 
documento. 

     

  

  
         

  

Valores 
         

  
Total de R$ 24,500,00 divididos em 3X, a serem pagos nas datas: 26/11/2018, 
07/1/2019 e 30/01/2019.   
Em caso de atraso de entrega e/ou pagamento, este termo de abertura 
precisará ser revisado. 

 
  

  
         

  

Cronograma Geral 
        

  
Kick off  do projeto (TAP assinado): 
01/11/2018. 

     

  
Aprovação da Linha de base do escopo (Declaração de escopo 
assinada): 26/11/2018. 

  

  
Revisão do layout da área de produção: 
07/01/2019. 

     

  

Entrega do Projeto: 30/01/2019. 
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Cuiabá, 1º de novembro de 2018. 

  
         

  

  
         

  

  
         

  

        
   

  
  

  

  CLIENTE 
   

GERENTE DO PROJETO   

                      
Figura 2: Termo de abertura do projeto - TAP 

Fonte: Adaptado de SOTILLE, (2010) e GUSI, (2016). 

 

 

2.3.3 DECLARAÇÃO DO ESCOPO 

É durante este processo que uma descrição mais detalhada do projeto é desenvolvida, 

ou seja, o escopo é de fato definido, sendo o principal benefício deste processo a descrição 

dos limites do projeto. Conforme as informações a respeito do projeto são conhecidas, o 

escopo é definido e descrito com maior especificidade, sendo a preparação detalhada da 

especificação do escopo crítica para o sucesso do projeto (PMI, 2013). 

O documento que vai registrar o entendimento do escopo é a Declaração do Escopo 

do Projeto (POSSI et al., 2006). “Os principais componentes de uma declaração de escopo 

correspondem, em essência, ao resultado das informações que constam no termo de abertura 

do projeto [...]” (SOTILLE et al., 2010, p.74). 

Para o projeto da microcervejaria, foi elaborada a seguinte Declaração do Escopo: 

 

DECLARAÇÃO DO ESCOPO 
PROJETO FABRIL DE MICROCERVEJARIA PARA PRODUÇÃO DE LOTES DE 250 LTS EM CUIABÁ - 

MT 

  
         

  

RESPONSÁVEL 
        

  

Eng. Guido Günther  
        

  
DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

      

  
Elaboração e entrega de projeto fabril de microcervejaria para produção de lotes de 250 lts em 
Cuiabá - MT 

REQUISITOS 
        

  

Deve atender a produção em lotes de 250 lts; 
     

  

Deve permitir projeto de expansão; 
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Deve atender/obedecer todas as exigências legais, ambientais e técnicas; 
  

  
Equipamentos devem ser necessariamente de primeira 
mão; 

    

  

Equipamentos devem ser de aço Inox. 
      

  

LIMITES DO PROJETO 
       

  
O foco deste projeto limita-se apenas ao projeto fabril da microcervejaria, bem como o 
atendimento de normas 

técnicas e legislação pertinente e requisitos do cliente. 
    

  
Este projeto não contempla a execução do projeto, nem tão pouco a compra e instalação dos 
equipamentos. 

ENTREGAS DO PROJETO 
       

  

Linha de base do escopo; 
       

  

Base de pesquisa de fornecedores e orçamento do projeto; 
    

  

Memorial descritivo, planta baixa e layout. 
     

  

RESTRIÇÕES DO PROJETO 
       

  

Os equipamentos não podem ser de segunda mão, exceto os de refrigeração. 
  

  

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 
       

  

Atestar por meio de laudos que todos os requisitos estão sendo atendidos. 
  

  

LIMITAÇÃO DE FUNDOS 
       

  

O orçamento não deve ultrapassar R$ 500.000,00 
     

  

Cuiabá, 26 de novembro, 2018. 

  
         

  

        
   

  
  

  

  CLIENTE       
GERENTE DO 

PROJETO   
Figura 3: Declaração do Escopo 

Fonte: Adaptado de SOTILLE, (2010) e GUSI, (2016) 

 

 

2.3.4 EAP – ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 

“A EAP é a decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado 

pela equipe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar as entregas exigidas” 

(PMI, 2013, p.132) 

Em outras palavras, a EAP, por meio de uma estrutura semelhante a um 

organograma, demonstra quais são as entregas do projeto que deverão ser geradas de modo a 

atender os objetivos propostos pelo projeto.  Projetos de sucesso em todo o mundo se utilizam 

da organização das entregas por meio de uma EAP, uma vez que esse processo permite o 

melhor esclarecimento sobre o que se espera em termos de resultados do projeto (SOTILLE et 

al., 2010). 
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Figura 4: EAP do projeto de instalação de microcervejaria. 

Fontes: Adaptado do PMI, (2013) e GUSI, (2016) 

 

 

 

Sotille et al. (2010) recomenda que o processo de desenvolvimento da EAP seja 

rigoroso e associado a um pessoal experiente em fazer estimativas, para que assim seja 

possível produzir um cronograma mais próximo da realidade, pois quanto mais completa a 

estrutura analítica do projeto, melhores serão as estimativas e também a análise dos riscos. 

  

2.3.5 DICIONÁRIO DA EAP 

O dicionário da EAP é o documento elaborado com conteúdo para dar suporte à 

Estrutura Analítica do Projeto, ou seja, informações sobre todos os componentes da EAP. 

(POSSI et al., 2006). 
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Dicionário da EAP 

Projeto Fabril - Cervejaria para lotes de 250 litros em Cuiabá 

ID 
da 

EAP 

Nome do 
Pacote 

Descrição Critério de Aceitação 

1.1.1 TAP 
Apresentação e assinatura do 
Termo de abertura do projeto. 

Assinatura do Cliente e do 
Gerente do Projeto. 

1.1.2 
Linha de base 
do escopo 

Apresentação da declaração de 
escopo, da EAP e do dicionário da 
EAP. 

Que os artefatos contenham 
todas as informações sobre as 
entregas e resultados esperados 
do projeto. 

1.2.1 
Visita a micro 
cervejarias 

Realizar visitas às cervejarias de 
Cuiabá, Curitiba e Joinville para 
conhecer melhor os equipamentos 
além de consultar opinião 
especializada. 

Relatório técnico de visita com a 
relação e descrição dos 
equipamentos. 

1.2.2 
Levantamento 
da legislação 
pertinente 

Consulta internet da legislação 
pertinente ao setor de bebidas, em 
especial o de cervejas artesanais. 

Parecer jurídico especializado. 

1.2.3 
Levantamento 
de 
fornecedores 

Pesquisa de potenciais 
fornecedores (de primeira ou 
segunda mão) que atenda o 
dimensionamento previsto. 

Avaliação e aprovação pelo 
Cliente. 

1.3.1 Espaço físico 

Terreno/imóvel de propriedade do 
cliente atende e comporta o 
dimensionamento proposto e 
também permitirá expansão futura 
da produção e acomodação de 
brewpub. 

Total adequação do projeto ao 
espaço físico disponível. 

1.3.2 Layout 
Apresentação e aprovação do 
layout pelo cliente. 

Formalização do aceite por meio 
de assinatura de ata de reunião. 

1.3.3 Infraestrutura 
Apresentação do conjunto de 
equipamentos e instalações do 
projeto fabril da cervejaria. 

Formalização do aceite por meio 
de assinatura de ata de reunião. 

1.3.4 
Atendimento 
às normas 
técnicas 

Realizar pesquisa referente 
características e regras acerca do 
projeto fabril da cervejaria. 

Certificar por meio de laudos o 
Cliente que as exigências e 
recomendações relativas ao 
projeto de execução do projeto 
fabril da cerverjaria foram 
atendidos. 

1.4.1 
Entrega do 
projeto 

Entregar pasta do projeto ao 
sponsor. 

Formalização do encerramento do 
projeto entregue com assinatura 
do Cliente e do GP. 

Tabela 2: Dicionário da EAP 
Fonte: Adaptado de SOTILLE, (2010) e GUSI, (2016). 
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Um dicionário da EAP com entregas bem detalhadas, que apresente uma 

especificação clara e os critérios de aceitação, amplificam a probabilidade de êxito durante a 

verificação do escopo (SOTILLE et al., 2010). 

2.3.6 VERIFICAR E CONTROLAR ESCOPO 

A verificação do escopo trata da aceitação das entregas, ou seja, tem como propósito 

principal a formalização do aceite do escopo do projeto pelos stakeholders (POSSI, 2006). O 

resultado principal desse processo nada mais é que a documentação formal que registra o 

aceite pelo cliente ou patrocinador, das entregas já concluídas. Este aceite tem por objetivo 

evidenciar que o cliente está de acordo com o trabalho concretizado até o momento da 

inspeção (POSSI et al., 2006) 

A inspeção é a técnica utilizada na verificação do escopo e que irá determinar se o 

trabalho e as entregas atendem ou não aos requisitos e critérios de aceitação. As inspeções 

podem receber diferentes nomes de acordo com a área de aplicação do projeto, tais como 

revisões, auditorias, homologações, entre outros. (POSSI et al., 2006) 

Sotille et al. (2010) afirma que as atividades de monitoramento e verificação 

constituem uma das principais responsabilidades do gerente de qualquer projeto, pois são 

ações intensas que ocorrem a qualquer momento do desenvolvimento de um projeto, 

conforme demonstra a figura abaixo: 

 

 

Figura 5: Ciclo de vida do projeto 

Fonte: https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos13/8218139.pdf (2018). 

 

 

https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos13/8218139.pdf
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Já o processo de Controle do Escopo, segundo Possi et al. (2006) tem como objetivo 

a avaliação das causas que produzem mudanças no escopo e no controle do impacto das 

mesmas, de modo a assegurar que estas sejam benéficas para o projeto e garantir que sejam 

analisadas, discutidas e acordadas antes da execução. 

Nas palavras do Guia PMBOK 5ª ed. (2013) “controlar o escopo é o processo de 

monitoramento do progresso do escopo do projeto e do escopo do produto e gerenciamento 

das mudanças feitas na linha de base do escopo” (PMI, 2013, p.136). Este processo deve 

garantir que as mudanças e ações corretivas e/ou preventivas solicitadas e recomendadas 

sejam cumpridas pelo processo “Realizar o Controle Integrado de Mudanças”, que é 

responsável por todas as mudanças do projeto e não somente as mudanças no escopo do 

projeto (PMI, 2013). 

Assim, fica claro que, executar um controle de mudanças de escopo deve significar 

um atributo de autoproteção, uma vez que o escopo é um dos elementos mais suscetíveis a 

mudança durante todo o ciclo de vida de um projeto. É responsabilidade do gerente de 

projetos impedir ou pelo menos diminuir as mudanças de escopo que tantas consequências 

desagradáveis trazem ao projeto, sobretudo no tocante à qualidade, recursos, prazos, riscos, 

custos e orçamentos. (SOTILLE et al., 2010). 

2.4 MERCADO BRASILEIRO DE CERVEJAS ARTESANAIS 

Para aqueles que almejam entrar no mercado de cervejas artesanais, o momento é dos 

mais propícios. Os tomadores de cerveja se mostram cada vez mais abertos aos novos sabores 

e experiências das novas cervejas que surgem com uma rapidez absurda. (DIÁRIO DO 

COMÉRCIO, 2018) 

Apesar de o mercado como um todo estar registrando quedas em virtude da crise 

político-financeira pela qual o Brasil passa, o mercado das cervejas artesanais avança em 

sentido contrário. (INSTITUTO DA CERVEJA – BLOG, 2018) 

Segundo levantamento feito pelo Instituto da Cerveja (2018), 91% das 

microcervejarias estão concentradas nos estados do sudeste e sul do Brasil. O mesmo 

levantamento também mostrou que a taxa de crescimento ultrapassa o número de 50 novas 

cervejarias artesanais por ano e que as estimativas para os próximos anos são promissoras. 
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Figura 6:  Consumo de cerveja artesanal por região. Você já tomou Cerveja artesanal? 

Fonte: https://rdstation-static.s3.amazonaws.com/cms/files/18283/1529960224MindMiners_I_CERVEJA_-

_ATK_-_FINAL.pdf , (2018). 

 

 

 Segundo Filho et al. (2011) a alta competitividade no segmento de cervejas  no Brasil 

tem  impulsionado o aparecimento  de cervejas diferenciadas, que além de muito rentáveis 

apresentam um mercado em expansão, com crescimento superior ao das cervejas 

convencionais. Um exemplo disso é o crescimento do segmento de cervejas premium que 

registrou consumo 3 vezes maior que o de cervejas pilsen comuns. 

 As microcervejarias surgem como uma oportunidade para explorar novos nichos de 

mercado, que pretendem atender aqueles consumidores que buscam produtos diferenciados e 

com alto valor agregado, baseando-se num novo hábito onde se bebe menos, porém com 

maior qualidade. (SEBRAE, 2018) 

 

 
Figura 7: Industriais vs. Artesanais 

Fonte: https://rdstation-static.s3.amazonaws.com/cms/files/18283/1529960224MindMiners_I_CERVEJA_-

_ATK_-_FINAL.pdf (2018) 

https://rdstation-static.s3.amazonaws.com/cms/files/18283/1529960224MindMiners_I_CERVEJA_-_ATK_-_FINAL.pdf
https://rdstation-static.s3.amazonaws.com/cms/files/18283/1529960224MindMiners_I_CERVEJA_-_ATK_-_FINAL.pdf
https://rdstation-static.s3.amazonaws.com/cms/files/18283/1529960224MindMiners_I_CERVEJA_-_ATK_-_FINAL.pdf
https://rdstation-static.s3.amazonaws.com/cms/files/18283/1529960224MindMiners_I_CERVEJA_-_ATK_-_FINAL.pdf
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Os brasileiros estão buscando por produtos diferenciados, que oportunizem uma 

experiência na degustação, e este é um atributo fortemente experimentado nas cervejas 

artesanais. (SEBRAE, 2018) 

 

 

Figura 8: Por qual(is) motivo(s) você gosta de consumir cerveja artesanal? 

Fonte: https://rdstation-static.s3.amazonaws.com/cms/files/18283/1529960224MindMiners_I_CERVEJA_-

_ATK_-_FINAL.pdf (2018) 

 

2.5 REQUISITOS DOS ESTABELECIMENTOS PRODUTORES DE BEBIDAS 

2.5.1 LOCALIZAÇÃO 

Trata de uma decisão muito importante para o sucesso do empreendimento a escolha 

do local e do espaço físico para instalação da microcervejaria (SEBRAE, 2018). 

O prédio precisa situar-se em áreas que não sejam passiveis de inundações e também 

que estejam livres de odores indesejáveis, fumaça, poeira e quaisquer outros contaminantes 

(FILHO et al., 2011). 

Assim, é recomendado que o imóvel, além da área disponível para instalação das 

máquinas, possua condições de ajustes que visam atender as exigências da vigilância sanitária 

e armazenagem de matérias primas e embalagens. Outro aspecto de extrema importância é 

que o local esteja de acordo com as normas da Prefeitura para o exercício da atividade 

econômica, do contrário o registro fica inviabilizado (SEBRAE, 2018). 

 

https://rdstation-static.s3.amazonaws.com/cms/files/18283/1529960224MindMiners_I_CERVEJA_-_ATK_-_FINAL.pdf
https://rdstation-static.s3.amazonaws.com/cms/files/18283/1529960224MindMiners_I_CERVEJA_-_ATK_-_FINAL.pdf
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2.5.2 EXIGÊNCIAS LEGAIS ESPECÍFICAS 

A instrução normativa 05, de 31 de março de 2000 indica os requisitos essenciais de 

higiene e boas práticas para a elaboração de bebidas para o consumo humano. O 

estabelecimento de bebidas compreende o local e a área onde se efetiva um conjunto de 

operações e processos para a obtenção de bebidas, bem como o transporte e armazenamento 

desses produtos e suas respectivas matérias primas. (FILHO et al., 2011) 

De acordo com a Abracerva (2018) para a instalação de uma microcervejaria, 

requisitos mínimos precisam ser atendidos os quais estão dispostos na Instrução Normativa 

MAPA nº 05/2000. Este documento estabelece as exigências mínimas para o registro e 

consequente funcionamento do estabelecimento. A preocupação maior é com a higienização e 

segurança dos produtos de acordo com o porte dos equipamentos. Ainda em concordância 

com essa Instrução Normativa, os utensílios e equipamentos devem permitir repetidas 

operações de limpeza e desinfecção e constituídos de materiais atóxicos que não transmitam 

odores e nem sabores, sejam impermeabilizados e resistentes à corrosão. A Norma também 

prevê que os estabelecimentos devem se preocupar com um tratamento eficaz de águas 

residuais e sem contaminação do abastecimento de água potável. 

Filho et al. (2011) acrescenta que quando possível, os equipamentos e utensílios 

deverão estar visíveis de modo a viabilizar a inspeção. Que deve haver um local separado para 

o armazenamento de substâncias perigosas e um lugar apropriado ao armazenamento de 

matérias primas, ingredientes e produtos acabados, de maneira a reduzir perdas por 

deteriorações ou contaminação. 

Para elaboração do memorial descritivo das instalações e equipamentos o MAPA 

disponibiliza um modelo para auxiliar a confecção desse documento, pois nele estão contidos, 

todas as áreas avaliadas pelo Ministério, ficando livre à empresa acrescentar outras 

informações caso sinta necessidade (ABRACERVA, 2018). 

2.5.3 ESTRUTURA 

Estabelecimentos de bebidas devem dispor de infra-estrutura básica ajustada à 

produção, manipulação e padronização de bebida e ainda deverão empregar um programa 

permanente de boas práticas de fabricação em concordância com as normas determinadas pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (FILHO et al., 2011). 



19 

 

Segundo Filho et al. e (2011) a construção deve ser sólida e sanitariamente adequada. 

Deve haver uma preocupação com os materiais utilizados na construção e manutenção de 

modo que não transmitam nenhum conteúdo indesejável à bebida. Deve possuir um sistema 

eficaz para eliminação de águas residuais e efluentes, projetados de maneira a evitar a 

contaminação do abastecimento de água potável. Além disso, deve existir também espaço 

suficiente para a realização de todas as operações de modo adequado e  que permitam uma 

limpeza fácil e satisfatória. 

Vale mencionar que deficiências nas instalações industriais de estabelecimentos de 

bebidas são os grandes responsáveis por problemas associados à qualidade do produto e à 

segurança dos usuários (SEBRAE, 2018). 

2.5.4 EQUIPAMENTOS 

Antes de escolher os equipamentos é preciso definir com precisão as especificações 

técnicas, marcas e volumes para realização dos processos, bem como as técnicas de produção 

que serão adotadas (SEBRAE, 2018). 

[...] a área industrial deverá ser constituída por uma sala de brassagem, 

montada numa estrutura de aço inox, com pés reguláveis que suportem a tina 

de mostura/cozinhador de mosto com agitador elétrico, a tina-filtro, o 

trocador de calor com termômetro e a bomba de transferência, gerador de 

água, tanques para o trato da cerveja, funis, aerador de mosto, moinho, 

caldeira de fervura e barris para maturação da bebida. (SEBRAE, 2018, p.1). 

 

Abaixo está demonstrado um fluxograma básico e os equipamentos sugeridos para 

instalação de uma microcervejaria: 
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Figura 9: Fluxograma básico de uma microcervejaria 
Fonte: http://www.revistaespacios.com/a17v38n32/a17v38n32p20.pdf , (2018). 

 

 

A orientação da cartilha do SEBRAE (2018) é que se visite outras fábricas 

semelhantes e também fornecedores de equipamentos, pois é importante que o empreendedor 

veja os equipamentos em funcionamento, para que reúna informações suficientes para a 

escolha dos equipamentos que mais se adequam ao negócio e ao orçamento. 

2.5.5 NORMAS TÉCNICAS 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2018), norma é definida 

internacionalmente como: 

 [...] documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo 

reconhecido, que fornece, para uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou 

característica para atividades ou seus resultados, visando à obtenção de um 

grau ótimo de ordenação em um dado contexto. (ABNT, 2018, p.1) 

 

Em outras palavras, as normas técnicas permitem que as coisas funcionem, uma vez 

que fornecem especificações a nível mundial para produtos serviços e sistemas de modo a 

assegurar qualidade, segurança e eficiência. (ABNT, 2018). 

http://www.revistaespacios.com/a17v38n32/a17v38n32p20.pdf
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No Brasil toda norma é de publicação exclusiva da ABNT por se tratar do único 

órgão no país com prerrogativa para tal. Cooperam na elaboração desse documento 

fabricantes, consumidores, e organismos neutros tais como governos, universidades, institutos 

de pesquisa, entre outros. (SEBRAE, 2018). 

Abaixo, normas específicas para Microcervejaria: 

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA UMA MICROCERVEJARIA 

ABNT NBR 15635:2015 - Serviços de 

alimentação — Requisitos de boas 

práticas higiênico-sanitárias e controles 

operacionais essenciais 

Esta Norma especifica os requisitos de boas 

práticas e dos controles operacionais 

essenciais a serem seguidos por 

estabelecimentos que desejam comprovar e 

documentar que produzem alimentos em 

condições higiênico-sanitárias adequadas 

para o consumo. 

ABNT NBR ISO 22000:2006 Versão 

Corrigida:2006 - Sistemas de gestão da 

segurança de alimentos - Requisitos 

para qualquer organização na cadeia 

produtiva de alimentos 

Esta Norma especifica requisitos para o 

sistema de gestão da segurança de 

alimentos, onde uma organização na cadeia 

produtiva de alimentos precisa demonstrar 

sua habilidade em controlar os perigos, a 

fim de garantir que o alimento está seguro 

no momento do consumo humano. 

ABNT ISO/TS 22004:2006 - Sistemas 

de gestão da segurança de alimentos - 

Guia de aplicação da ABNTNBR ISO 

22000:2006 

Esta Especificação Técnica fornece 

orientações genéricas que podem ser 

aplicadas na utilização da ABNT NBR ISO 

22000. 

Tabela 3 : Normas específicas para uma microcervejaria 

Fonte: Adaptado SEBRAE (2018) 

 

 

Abaixo normas aplicáveis para uma microcervejaria: 

 

NORMAS APLICÁVEIS PARA UMA MICROCERVEJARIA 

ABNT NBR 15842:2010 - Qualidade de 

serviço para pequeno comércio – Requisitos 

gerais 

Esta Norma estabelece os requisitos de qualidade 

para as atividades de venda e serviços adicionais nos 

estabelecimentos de pequeno comércio, que 

permitam satisfazer as expectativas do cliente. 

ABNT NBR 15028:2004 - Turismo - 

Sommelier - Competência de Pessoal 

Esta Norma estabelece os resultados e as 

competências mínimas para Sommelier. 
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ABNT NBR 7840:1983 Versão Corrigida: 

1983 - Garrafas retornáveis de uso comum 

para cervejas, refrigerantes, aguardentes, 

sodas e águas gaseificadas. 

Esta Norma fixa as condições mínimas exigíveis de 

resistência a pressões hidrostáticas e choque 

térmico, tensões internas e condições de cor e 

defeitos visuais que devem ser observadas na 

confecção de garrafas retornáveis de uso comum 

para cervejas, refrigerantes, aguardentes, sodas e 

águas gaseificadas. 

ABNT NBR 7841:1983 - Garrafas 

retornáveis de uso comum para cervejas, 

refrigerantes, aguardentes, sodas e águas 

gaseificadas - Verificação das 

características. 

Esta Norma prescreve os métodos de ensaio 

necessários à verificação das características exigidas 

nas ABNT NBR 7840 e ABNT NBR 7842. 

ABNT NBR 7842:1983 – Garrafas 

retornáveis de uso comum para cervejas, 

refrigerantes, aguardentes, sodas e águas 

gaseificadas - Formatos, dimensões e cores. 

Esta Norma padroniza os formatos, dimensões e as 

cores que devem ser observadas na confecção de 

garrafas retornáveis de uso comum para cervejas, 

refrigerantes, aguardentes, sodas e águas 

gaseificadas, bem como o seu uso. 

ABNT NBR 16136:2012 Versão 

Corrigida:2013 - Rolhas metálicas para 

fechamento de garrafas de vidro para 

bebidas carbonatadas ou não carbonatadas 

Esta Norma especifica os requisitos dimensionais e 

físicos de rolhas metálicas a serem utilizadas no 

fechamento de garrafas para bebidas carbonatadas e 

não carbonatadas e demais bebidas similares. 

ABNT NBR 12693:2013 – Sistemas de 

proteção por extintores de incêndio 

Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para 

projeto, seleção e instalação de extintores de 

incêndio portáteis e sobre rodas, em edificações e 

áreas de risco, para combate a princípio de incêndio. 

ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida: 

2008 - Instalações elétricas de baixa tensão 

Esta Norma estabelece as condições a que devem 

satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a 

fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o 

funcionamento adequado da instalação e a 

conservação dos bens. 

ABNT NBR ISO IEC 8995-1:2013 - 

Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 

1: Interior 

Esta Norma especifica os requisitos de iluminação 

para locais de trabalho internos e os requisitos para 

que as pessoas desempenhem tarefas visuais de 

maneira eficiente, com conforto e segurança durante 

todo o período de trabalho. 

ABNT NBR 5419-1:2015 - Proteção contra 

descargas atmosféricas -Parte 1: Princípios 

gerais 

Esta Parte da ABNT NBR 5419 estabelece os 

requisitos para a determinação de proteção contra 

descargas atmosféricas. 

ABNT NBR 5419-2:2015 - Proteção contra 

descargas atmosféricas - Parte 2: 

Gerenciamento de risco 

Esta Parte da ABNT NBR 5419 estabelece os 

requisitos para análise de risco em uma estrutura 

devido às descargas atmosféricas para a terra. 

ABNT NBR 5419-3:2015 - Proteção contra 

descargas atmosféricas - Parte 3: Danos 

físicos a estruturas e perigos à vida 

Esta Parte da ABNT NBR 5419 estabelece os 

requisitos para proteção de uma estrutura contra danos 

físicos por meio de um SPDA - Sistema de Proteção 

contra Descargas Atmosféricas - e para proteção de 

seres vivos contra lesões causadas pelas tensões de 

toque e passo nas vizinhanças de um SPDA. 
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ABNT NBR 5419-4:2015 - Proteção contra 

descargas atmosféricas - Parte 4: Sistemas 

elétricos e eletrônicos internos na estrutura 

Esta Parte da ABNT NBR 5419 fornece 

informações para o projeto, instalação, inspeção, 

manutenção e ensaio de sistemas de proteção 

elétricos e eletrônicos (Medidas de Proteção contra 

Surtos - MPS) para reduzir o risco de danos 

permanentes internos à estrutura devido aos 

impulsos eletromagnéticos de descargas 

atmosféricas (LEMP). 

ABNT NBR IEC 60839-1-1:2010 - 

Sistemas de alarme - Parte 1: Requisitos 

gerais - Seção 1: Geral 

Esta Norma especifica os requisitos gerais para o 

projeto, instalação, comissionamento (controle após 

instalação), operação, ensaio de manutenção e 

registros de sistemas de alarme manual e automático 

empregados para a proteção de pessoas, de 

propriedade e do ambiente. 

ABNT NBR 5626:1998 - Instalação predial 

de água fria 

Esta Norma estabelece exigências e recomendações 

relativas ao projeto, execução e manutenção da 

instalação predial de água fria. As exigências e 

recomendações aqui estabelecidas emanam 

fundamentalmente do respeito aos princípios de bom 

desempenho da instalação e da garantia de 

potabilidade da água no caso de instalação de água 

potável. 

ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos 

Esta Norma estabelece critérios e parâmetros 

técnicos a serem observados quanto ao projeto, 

construção, instalação e adaptação do meio urbano e 

rural, e de edificações às condições de 

acessibilidade. 

Tabela 4: Normas aplicáveis para uma microcervejaria 

Fonte: Adaptado SEBRAE (2018) 
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3. CONCLUSÕES 

Ficou evidente ao longo do processo de pesquisa que o sucesso do projeto está 

diretamente ligado à garantia de que as necessidades e expectativas do sponsor  estão sendo 

satisfeitas e que isso, não significa atender apenas as necessidades explicitas e acordadas entre 

as partes interessadas, mas sim vislumbrar e atender principalmente aquelas implícitas. Em 

outras palavras, estabelecer um relacionamento apropriado com o cliente é o caminho para o 

sucesso de qualquer projeto, uma vez que é necessário que o cliente se sinta satisfeito com o 

que e está sendo realizado no projeto, além é claro do atendimento a prazos, custos e 

qualidade. 

Ficou claro também que o sucesso do projeto como um todo depende de um 

planejamento e definição de escopo minuciosos e que, os processos de Gerenciamento de 

Escopo do Projeto -  planejamento do escopo, definição do escopo, criar EAP, verificação do 

escopo e controle do escopo - devem sempre ser executados independentemente do tamanho 

do projeto ou grau de complexidade do mesmo. 

Por fim, o sucesso de um projeto só pode ser alcançado através da realização 

sucessiva de diversos processos, e embora não exista uma unanimidade sobre um padrão de 

práticas, existem aquelas que são reconhecidas como sendo as melhores e que são aplicadas 

na maioria dos projetos. O estudo sobre as boas práticas em Gerenciamento de Escopo,  

proposto neste trabalho, permitiu reconhecer e aplicar uma pequena parte desses processos e 

com isso justificar que a aplicação dessas boas práticas melhoram a chance de projetos, como 

o de implantação de uma microcervejaria na cidade de Cuiabá, serem bem sucedidos. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

A partir deste documento poderemos nos aprofundar cada vez mais no estudo do 

gerenciamento de projetos, no que diz respeito as demais áreas de conhecimento que, por 

motivos de delimitação do estudo, ficaram fora do escopo deste trabalho, tais como: o estudo 

de viabilidade em projetos, aquisições em projetos, gerenciamento de risco em projetos, custo 

em projetos, entre outras. Todas elas com seu peso e importância para o sucesso de qualquer 

projeto. 

Esperamos também que este trabalho possa servir de orientação a futuros acadêmicos 

em suas pesquisas, dada a minha própria dificuldade em reunir referências bibliográficas, em 

português, no que diz respeito ao universo das cervejas artesanais. 

 

 



26 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABNT. Normas técnicas: você sabe o que é e para que servem?. Disponível em:                 

<http://www.abnt.org.br/imprensa/releases/5698-normas-tecnicas-voce-sabe-o-que-e-e-para-

que-servem>. Acesso em: 17 set. 2018. 

ABRACERVA. Cervejeiro Brasil – 30 perguntas e respostas sobre o registo MAPA para 

cervejarias. Disponível em: <http://abracerva.com.br/wp-content/uploads/2017/12/FAQ-

CERVEJEIRO-BRASIL-2017-30-QUESTOES-REG-MAPA.pdf >. Acesso em: 18 set. 2018. 

DIÁRIO DO COMÉRCIO. Quer viver de cerveja? Então tome decisões sóbrias. 

Disponível em: <https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/quer-viver-de-cerveja-entao-

tome-decisoes-sobrias>. Acesso em: 20 ago. 2018. 

ESCRITÓRIO DE PROJETOS. Grupos de processos de gerenciamento de projetos. 

<https://escritoriodeprojetos.com.br/grupos-de-processos-de-gerenciamento-de-projetos>. 

Acesso em: 12 fev. 2018. 

FILHO, Waldemar G.V. et al. Indústria de bebidas: Inovação, gestão e produção. 1.ed. 

Vol.3. São Paulo: Blucher, 2011. 

GUSI, Bruno E. Projeto fabril de área de produção para cervejaria artesanal para lotes 

de 100 litros em Curitiba. Curitiba: FGV, 2016. 

INSTITUTO DA CERVEJA. Mercado brasileiro de cervejas artesanais. Disponível em:    

<https://www.institutodacerveja.com.br/blog/n113/novidades/cervejarias-artesanais-no-

brasil>. Acesso em: 20 ago. 2018. 

KERZNER, Harold. Gestão de projetos: as melhores práticas. 2.ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2006. 

LINK SINERGIA. Grupos de processos de gerenciamento de projetos. Disponível em: 

<http://linksinergia.com.br/wp-content/uploads/2014/10/Grupo-De-processos.png>. Acesso 

em: 12 fev. 2018. 

MICROSOFT. Meta de gerenciamento de projetos: Iniciar um projeto. Disponível em: 

<https://support.office.com/pt-br/article/Meta-de-gerenciamento-de-projetos-Iniciar-um-

projeto-EF7E7D4C-F9DB-4B88-8315-F766D6D8DE0B>. Acesso em 19 set. 2018. 

http://www.abnt.org.br/imprensa/releases/5698-normas-tecnicas-voce-sabe-o-que-e-e-para-que-servem
http://www.abnt.org.br/imprensa/releases/5698-normas-tecnicas-voce-sabe-o-que-e-e-para-que-servem
http://abracerva.com.br/wp-content/uploads/2017/12/FAQ-CERVEJEIRO-BRASIL-2017-30-QUESTOES-REG-MAPA.pdf
http://abracerva.com.br/wp-content/uploads/2017/12/FAQ-CERVEJEIRO-BRASIL-2017-30-QUESTOES-REG-MAPA.pdf
https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/quer-viver-de-cerveja-entao-tome-decisoes-sobrias
https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/quer-viver-de-cerveja-entao-tome-decisoes-sobrias
https://escritoriodeprojetos.com.br/grupos-de-processos-de-gerenciamento-de-projetos
https://www.institutodacerveja.com.br/blog/n113/novidades/cervejarias-artesanais-no-brasil
https://www.institutodacerveja.com.br/blog/n113/novidades/cervejarias-artesanais-no-brasil
http://linksinergia.com.br/wp-content/uploads/2014/10/Grupo-De-processos.png
https://support.office.com/pt-br/article/Meta-de-gerenciamento-de-projetos-Iniciar-um-projeto-EF7E7D4C-F9DB-4B88-8315-F766D6D8DE0B
https://support.office.com/pt-br/article/Meta-de-gerenciamento-de-projetos-Iniciar-um-projeto-EF7E7D4C-F9DB-4B88-8315-F766D6D8DE0B


27 

 

MINDMINERS. Estudo: Consumo de cerveja. Disponível em: <https://rdstation-

static.s3.amazonaws.com/cms/files/18283/1529960224MindMiners_I_CERVEJA_-_ATK_-

_FINAL.pdf.>. Acesso em 17 ago. 2018. 

PIAIA Maria L., FIDÉLIS Nayara V. W., VICENZI, Silvana L. Planejamento estratégico 

em uma microcervejaria – Como iniciar um pequeno negócio pensando grande, v.38, nº 

32, p. 5, 2017.  Disponível em: 

<http://www.revistaespacios.com/a17v38n32/a17v38n32p20.pdf>. Acesso em: 19 set. 2018. 

PMI. Practice standard for work breakdown structures. Newton Square: Project 

Management Institute, 2001. 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do conhecimento em gerenciamento 

de projetos (guia PMBOK). 5.ed. Newtown Square: PMI, 2013. 

PMI. O que é gerenciamento de projetos. Disponível em: 

<https://brasil.pmi.org/brazil/AboutUs/WhatIsProjectManagement.aspx>. Acesso em: 31 mar. 

2018. 

POSSI, Marcus et al. Gerenciamento de projetos guia do profissional: abordagem geral e 

definição do escopo. Vol.1. Rio de Janeiro: Brasport, 2006. 

SANTOS, Jadir P. et al. A aplicação da gestão de projetos nos fatores críticos de sucesso 

em TCC (Trabalho de conclusão de curso). SEGeT,  p. 5, out 2013. Disponível em: 

<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos13/8218139.pdf >. Acesso em: 14 set. 2018. 

SEBRAE. Como montar uma microcervejaria. Disponível em: 

<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-uma-

microcervejaria,8f387a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. Acesso em: 14 fev. 

2018. 

SOTILLE, Mauro A. et al. Gerenciamento do escopo em projetos. 2.ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2010. 

WELTER, Eduardo. Estudo de viabilidade para implementação de uma Microcervejaria 

em Curitiba. Curitiba: FGV, 2015. 

 

 

https://rdstation-static.s3.amazonaws.com/cms/files/18283/1529960224MindMiners_I_CERVEJA_-_ATK_-_FINAL.pdf
https://rdstation-static.s3.amazonaws.com/cms/files/18283/1529960224MindMiners_I_CERVEJA_-_ATK_-_FINAL.pdf
https://rdstation-static.s3.amazonaws.com/cms/files/18283/1529960224MindMiners_I_CERVEJA_-_ATK_-_FINAL.pdf
http://www.revistaespacios.com/a17v38n32/a17v38n32p20.pdf
https://brasil.pmi.org/brazil/AboutUs/WhatIsProjectManagement.aspx
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos13/8218139.pdf
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-uma-microcervejaria,8f387a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-uma-microcervejaria,8f387a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD


28 

 

6. ANEXOS 

MODELO PARA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO DAS 

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA PLANTA INDUSTRIAL  

 01 – Identificação do Estabelecimento:  

NOME (EMPRESARIAL / PESSOA FÍSICA):  

CNPJ ou Nº da DAP:  

 02 – Finalidade:  

Descrever os produtos que serão elaborados, as respectivas atividades relacionadas a eles e a 

capacidade de produção anual em litros ou quilogramas.  

03 – Aspectos Gerais do Estabelecimento:  

3.1 – Urbanização da área externa;  

3.2 – Meios para controlar e impedir o acesso de roedores, insetos, aves e contaminantes 

ambientais;  

3.3 – Sistema de armazenamento de resíduos antes de sua eliminação;  

3.4 – Sistema de eliminação de efluentes e águas residuais;  

3.5 – Dispositivos de registro de temperatura em locais refrigerados, se existirem.  

04 – Água:  

4.1 – Origem da água utilizada pelo estabelecimento;  

4.2 – Sistema controle da potabilidade da água.  

05 – Instalações Sanitárias e Outras Dependências:  

5.1 – Informar o número e localização dos vestiários, banheiros e outras dependências;  

5.2 – Informar o número e localização dos pontos de água para as operações de limpeza 

disponíveis nas diversas seções;  

5.3 – Informar o número e localização das pias dotadas de elementos para lavagem e secagem 

das mãos que devem estar disponíveis nas diversas seções.  

06 – Seções que Compõem o Estabelecimento:  
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Descrever as diversas seções ou compartimentos utilizados para as atividades propostas que 

compõem estabelecimento, evidenciando para cada seção as seguintes informações:   

6.1 – A finalidade a que se destina;  

6.2 – O tipo de parede e o revestimento empregado;  

6.3 – O tipo de piso, seu revestimento e a inclinação para o escoamento de água;  

6.4 – O tipo de revestimento do teto;  

6.5 – A altura do pé-direito e área;  

6.6 – Portas, janelas, basculantes e similares: tipo de material de constituição;  

6.7 – Sistema de captação e escoamento dos líquidos (canaletas, ralos sifonados, etc.)   

6.8 – Pontos de água para higienização das instalações e equipamentos;  

6.9 – Disponibilidade de pontos de água para lavagem das mãos;  

6.10 – Iluminação e ventilação.  

07 – Equipamentos e Utensílios:  

Devem ser relacionados todos os equipamentos e utensílios existentes, mencionado o material 

de constituição, especialmente das partes que entrarão em contato com o alimento, bem como 

a respectiva capacidade de produção, quando for o caso.  

08 – Fluxo das operações:  

Descrever o fluxo das operações necessárias para elaboração dos produtos, desde a recepção 

das matérias primas até a expedição do produto final. 

 

 

 

 

 

 

 


