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Resumo 

O presente trabalho foi elaborado de forma a apresentar um Plano de Projeto completo para a 

implantação de um software de controle de qualidade em uma industria do setor automotivo 

da região de Curitiba, Brasil. Neste Plano de Projeto, foram listados, além do Plano de 

Gerenciamento do Projeto, um plano individual para as diferentes áreas do conhecimento que 

são apresentadas e trabalhadas no Guia PMBOK - Project Management Body Of Knowledge, 

(PMI, 2017), sendo elas stakeholders, comunicação, recursos, escopo, cronograma, qualidade, 

custos, riscos e aquisições. De modo geral, este plano buscou utilizar as melhores práticas 

trabalhadas no Guia para apresentar à gerência da empresa como o Projeto deveria ser 

estruturado, gerenciado e controlado da melhor maneira de modo a aumentar as chances de 

sucesso do mesmo. O desenvolvimento de cada plano seguiu as recomendações de melhores 

práticas aplicadas e envolveu diferentes níveis da organização, com representantes do 

operacional, tático e estratégico da empresa. Ao final deste trabalho, corrobora-se a utilização 

das boas práticas do Guia PMBOK (PMI, 2017) tendo em vista a aprovação do projeto e a 

satisfação da gerência com o plano apresentado quando comporado com outros planos de 

projeto que não utilizaram a mesma metodologia. 

 

 Palavras Chave: Guia PMBOK. Projetos. Plano. Gerenciamento. 

    



 

 

 

Abstract 

The present paper was elaborated with the goal to present and demonstrate a complete Project 

Plan for the implantation of a quality control software in an industry of the automotive sector 

in the region of Curitiba, Brazil. In this Project Plan were listed, not only the Project 

Management Plan, but also individual plans for the different areas of knowledge presented 

and worked in the PMBOK Guide - Project Management Body Of Knowledge, (PMI, 2017), 

such as stakeholders, communications, resources, scope, time, quality, costs, risks and 

procurements. In general, this plan aimed to use the best practices showed in the Guide to 

present to the management of the company how the Project should be conducted, managed 

and controlled in the best way so that it could have more chances to succeed. The 

development of each plan followed the recommendations of best practices and it involved 

different levels of the organization, with representatives of the operational, tactical and 

strategic of the company. At the end of this work, it is concluded that the best practices of the 

PMBOK Guide (PMI, 2017) are extremely valids, once that the project was approved and the 

management's satisfaction with the plan presented was very high, especially when compared 

with other project plans that did not use the same methodology. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Em um mundo cada vez mais competitivo e com evoluções rápidas e inovações crescendo de 

modo acelerado, muitas empresas buscam, incansavelmente, por melhorias de eficiência e 

redução de desperdícios. Alguns dos principais desperdícios que acontecem em industrias são: 

tempos de espera, processos inadequados, erros e retrabalho, e movimentação de pessoas 

(ARAÚJO, 2006). Para redução e eliminação destes desperdícios, metodologias de Lean 

Manufacturing, por exemplo, estão cada vez mais se tornando comuns e são parte presente em 

planejamentos estratégicos das empresas. É neste contexto que este trabalho faz-se presente. 

Dentre os principais valores do Lean e da produção enxuta, destaca-se o princípio de que a 

empresa deve especificar e mapear as atividades que geram e as atividades que não geram 

valor sob a perspectiva do cliente (HINES, 2000).  Para ROTHER (2003), um fluxo de valor 

são todas as atividades (que agregam ou não valor) que são necessárias para produção de um 

produto ou serviço, desde a primeiro material bruto até as mãos do cliente final. 

Utilizando estas linhas de raciocínio, em uma empresa do setor automotivo, foi verificado 

que, durante os processos de inspeção, apontamento e registro de defeitos, existiam inumeros 

desperdícios, dentre os quais são possíveis citar: alto tempo para registro em ficha física à 

mão, atividade duplicada ao transferir os dados da ficha de defeitos para o sistema e 

impressões desnecessárias de papel. 

Após mapeamento do processo de inspeção e apontamentos de defeitos, os desperdícios 

somaram aproximadamente R$ 215.000,00 de custos anuais com atividades que não agregam 

valor ao produto final, como preenchimento de fichas e planilhas, além do custo de impressão 

de documentos por veículo produzido. 

Após benchmarking realizado com outras plantas do grupo ao qual pertence a empresa, 

encontrou-se uma solução que utiliza um novo software desenvolvido para apontamentos de 

defeitos em processos de pintura. Tomando conhecimento deste novo método, decidiu-se 

lançar um projeto para implementação deste software tanto para a área de Pintura quanto para 

as áreas de BIW (Body in White). Dito isto e baseado nas experiências vistas em outras 

plantas, espera-se alcançar uma redução de até 75% nos custos com atividades de não 

agregação de valor e melhorar a gestão de dados para a área de qualidade. 
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O presente trabalho tem como objetivo principal elaborar um Plano de Projeto para 

implementação do software, contendo planos de gerenciamento para diferentes áreas de 

conhecimento do Guia PMBOK, (PMI, 2017). Para tal, será apresentado inicialmente um 

Plano de Gerencimaneto dos Stakeholders e um Plano de Comunicação, além de um Plano de 

Gerenciamento de Recursos. Em seguida será elaborado e apresentado um Plano de 

Gerenciamento de Escopo, Plano de Gerenciamento de Qualidade, Plano de Gerenciamento 

do Cronograma e Plano de Gerenciamento de Custos. Por fim, será apresentado um Plano de 

Gerenciamento de Riscos e Plano de Gerenciamento de Aquisições. 

Para elaboração do presente trabalho, utilizou-se principalmente o Guia de boas Práticas do 

Project Management Body of Knowledge – PMBOK (PMI, 2017) e contou com a participação 

ativa dos Stakeholders do projeto, funcionários da empresa e nível gerencial, além de 

entrevistas, levantamento de dados e reuniões com representantes de outras plantas do grupo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

“O PMBOK Guide 6ª Edição é um guia de gerenciamento de projetos internacionalmente 

reconhecido, desenvolvido pelo Project Management Institute (PMI), que fornece os 

conceitos fundamentais de gerenciamento de projetos.”, R. VARGAS (2018). 

Para elaboração deste trabalho, um Plano de Projeto para implantação de um software, o Guia 

PMBOK (PMI, 2017) foi a amplamente utilizado como principal referência. Além dos 

conceitos abordados utilizando-se o material disponibilizado ao longo do MBA em 

Gerenciamento de Projetos da FGV Curitiba, o Guia elaborado pelo PMI é a grande base do 

projeto. “No PMBOK Guide 6ª Edição são abordados 49 processos divididos nas dez áreas de 

conhecimentos, formando um fluxo de processos”, R.VARGAS (2018), e, como citado 

anteriormente, este trabalho traz um conjunto de planos individuais que representam diversos 

destes processos que estão presentes nas áreas de conhecimento. 

Além do Guia PMBOK 6ª Edição (PMI, 2017), pode-se citar neste momento que um dos 

grandes motivadores da elaboração do Projeto de Imaplantação do Software QFS foram os 

conceitos de Lean Manufacturing e a cultura da empresa na qual o projeto será desenvolvido 

em relação a diminuição de desperdícios e aumento de eficiência produtiva. Dentre algumas 

obras que foram utilizadas para elaboração do trabalho, pode-se citar “A máquina que mudou 

o mundo”, de James P. Womack e Daniel T. Jones, e “Learning to See: Value Stream 

Mapping to Add Value and Eliminate Muda” de Mike Rother e John Shook, além de 

conceitos do material do Dr. Hajime Yamashina disponibilizado pela própria empresa. 
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3. PLANO DE PROJETO 

 

Para a elaoração do Plano de Projeto de Implementação do Software QFS, foram elaborados 

Planos de Gerencimaneto individuais para diferentes áreas de conhecimento tratadas no Guia 

PMBOK (PMI, 2017). Cada área com suas metodologias de aquisição de dados específicas. 

3.1 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

O Plano de Gerenciamento de Projetos será elaborado de modo a contemplar as etapas do 

ciclo de vida do projeto: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e 

Encerramento, de acordo com a figura 1. 

 

Figura 1 - Processos do Guia PMBOK 

Fonte - Manual Prático do Plano de Projeto (6a. edição): utilizando o PMBOK Guide (2018) 
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3.1.1 Iniciação 

A etapa de iniciação contou com a realização de um PoC (Proof of Concept), um piloto do 

software aplicado em duas estações selecionadas para testar o QFS. Esta etapa foi assim 

classificada, pois não precisou de nenhum levantamento de dados ou requisitos, apenas foi 

aplicado o programa já existente nas estações piloto. Ao final da etapa de iniciação, que durou 

aproximadamente 4 meses, os resultados dos pilotos foram apresentados para as equipes 

gerenciais e de qualidade a fim de analisar seus benefícios e aprovar o início do projeto. 

3.1.2 Planejamento 

A etapa de planejamento consiste na elaboração dos Planos de Gerenciamento das áreas do 

conhecimento que serviram para alinhar todas as informações entre as partes interessadas no 

projeto. Ao final da etapa de Planejamento, foram entregues os artefatos: 

 Plano de Gerenciamento de Stakeholder; 

 Plano de Gerenciamento de Comunicações; 

 Plano de Gerenciamento de Recursos; 

 Planos de Gerenciamento de Escopo; 

 Plano de Gerenciamento de Qualidade; 

 Plano de Gerenciamento de Cronograma; 

 Plano de Gerenciamento de Custos; 

 Plano de Gerenciamento de Riscos; 

 Plano de Gerenciamento de Aquisições; 

3.1.3 Execução 

A etapa de execução consiste na fase de implementação do planos estabelecidos previamente 

na etapa de Planejamento. Esta é a etapa onde os processos serão executados e os pacotes 

serão desenvolvidas para que sejam entregues. Nesta fase é fundamental o controle acerca dos 

planos de cronograma e custos para garantir o correto encaminhamento das atividades 

referentes ao projeto. 

3.1.4 Controle 

A etapa de controle consiste na fase em que as entregas dos pacotes de trabalho estão sendo 

realizadas e devem ser validadas conforme os requisitos e critérios de aceitação pré-

estabelecidos. Não apenas as validações de entregas, mas também as validações referentes ao 



6 

 

 

andamento do projeto. Devem existir marcos durante o ciclo de vida do projeto durante a 

execução onde são feitas conferências do que foi planejado com o que já foi realizado. 

3.1.5 Encerramento 

A etapa de encerramento consiste na fase de finalização do projeto. As entregas foram feitas e 

validadas de acordo com todas os pacotes. Nesta etapa, será garantido que as atividades foram 

encerradas, os recursos retornaram as suas funções e departamento originais, todos foram 

treinados e o software está sendo utilizado na produção. Ao final desta etapa, deve ser  

desenvolvido e entregue um caderno de lições aprendidas para utilização e consulta futura. 

3.2 PLANO DE GERENCIAMENTO DE STAKESHOLDERS 

3.2.1 Objetivo do Plano de Gerenciamento de Stakeholders 

O Plano de Gerenciamento de Stakeholders, para implantação do software QFS (Quality 

Follow-up System), define quais são as partes interessadas no projeto e como essas partes 

podem influenciar positiva e negativamente para o andamento do mesmo, além de detalhar 

como deve-se gerenciá-los. 

3.2.2 Gerenciamento dos Stakeholders 

Gerenciar os Stakeholders requer um mapeamento minucioso acerca destes e que, não apenas 

deverão ser identificados, mas também deverão ser avaliados de acordo com parâmetros 

específicos que determinam fatores como nível de interesse e poder, e de que maneira uma 

demanda de um stakeholder específico deve ser tratada. 

3.2.2.1 Identificação dos Stakeholders 

A primeira fase do gerenciamento de stakeholders é a identificação destes, que são as 

principais partes interessadas ou afetadas pelo projeto. Muitos projetos contam com 

Stakeholders internos e externos, porém para este projeto de implantação do software QFS, 

todas os interessados e afetados fazem parte da organização e foram considerados como 

Stakeholders internos, conforme tabela 1 a seguir: 
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Internos 

Função no Projeto Cargo  Descrição 

Patrocinador Gerente da Planta 
Gerente de produção responável por toda área 
de produção, qualidade e PCP. 

Suporte Gerencial de IT Gerente de IT 
Responsável por todos os projetos da área de 
IT 

Suporte Técnico do Software 
atual 

Especialista de Processo 
Atual responsável por toda a interface entre a 
Produção e a área de IT responsável pela 
software atual. 

Coordenadora de Qualidade Coordenadora de Qualidade 
Suportar as atividades e decisões acerca de 
qualidade desenvolvidas ao longo do projeto. 

Técnico de Qualidade de Solda Técnico de Qualidade 
Suportar as atividades e decisões acerca de 
qualidade desenvolvidas ao longo do projeto. 

Técnico de Qualidade de Pintura Técnico de Qualidade 
Suportar as atividades e decisões acerca de 
qualidade desenvolvidas ao longo do projeto. 

Técnico de Qualidade Técnico de Qualidade 
Suportar as atividades e decisões acerca de 
qualidade desenvolvidas ao longo do projeto. 

Técnico de Planejament de 
Produção 

Técnico de Planejament de 
Produção 

Fornecer informações acerca do uso do 
software atual para o planejamento de 
produção. 

Técnico de Planejament de 
Produção 

Técnico de Planejament de 
Produção 

Fornecer informações acerca do uso do 
software atual para o planejamento de 
produção. 

Analista de Manufatura Virtual 
Analista de Manufatura 
Virtual 

Consultar em caso de interfaces virtuais de 
produção 

Engenheiro de Automação Engenheiro de Automação 
Consultar em caso de interfaces com softwares 
atuais 
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Coordenador de Produção Coordenador de Produção 
Consultar em caso avaliação de necessidades 
de transferência, eliminação ou treinamento 
de mão de obra da operação 

Coordenador de Produção Coordenador de Produção 
Consultar em caso avaliação de necessidades 
de transferência, eliminação ou treinamento 
de mão de obra da operação 

Líder de Produção Líder de Produção 
Consultar em relação as atividades atribuídas 
aos operadores da equipe que utilizam os 
métodos atuais 

Líder de Produção Líder de Produção 
Consultar em relação as atividades atribuídas 
aos operadores da equipe que utilizam os 
métodos atuais 

Líder de Produção Líder de Produção 
Consultar em relação as atividades atribuídas 
aos operadores da equipe que utilizam os 
métodos atuais 

Líder de Produção Líder de Produção 
Consultar em relação as atividades atribuídas 
aos operadores da equipe que utilizam os 
métodos atuais 

Auditor de Qualidade Auditor de Qualidade 
Suportar as atividades e decisões acerca de 
qualidade desenvolvidas ao longo do projeto. 

Coordenador de Produção Coordenador de Produção 
Consultar em caso avaliação de necessidades 
de transferência, eliminação ou treinamento 
de mão de obra da operação 

Coordenador de Produção Coordenador de Produção 
Consultar em caso avaliação de necessidades 
de transferência, eliminação ou treinamento 
de mão de obra da operação 

Líder de Produção Líder de Produção 
Consultar em relação as atividades atribuídas 
aos operadores da equipe que utilizam os 
métodos atuais 

Líder de Produção Líder de Produção 
Consultar em relação as atividades atribuídas 
aos operadores da equipe que utilizam os 
métodos atuais 
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OWNER GLOBAL QFS OWNER GLOBAL QFS 
Suporte técnico especialisado acerca do 
software novo 

Arquiteto de IT Arquiteto de IT 
Desenvolver as atividades de entregas 
relacionadas ao software novo 

Arquiteto de IT Arquiteto de IT 
Desenvolver as atividades de entregas 
relacionadas ao software novo 

Tabela 1 - Identificação dos Stakeholders 

Fonte – O autor (2018) 

 

3.2.2.2 Avaliação dos Stakeholders 

Na segunda etapa do Gerenciamento dos Stakeholders, deve-se analisar cada um destes 

interessados. A primeira avaliação realizada para este projeto foi em relação ao “Poder” de 

influência do Stakeholder que foi medido com um grau que varia de 1 até 10 na avaliação. 

Além disso, o tipo de “Poder” foi classificado em Legitimação, Coercitivo, Conexão, 

Referência, Expert e Informação. Esta primeira avaliação pode ser vista na tabela 2 abaixo: 

 

Stakeholder Poder  
ID Cargo  Organização Origem ou forma Grau 

SK1 Gerente da Planta Operações 
Legitimação / 
Coercitivo 

10 

SK2 Gerente de IT IT Legitimação / Conexão 9 

SK3 Especialista de Processo Operações Referência / Expert 8 

SK4 Coordenadora de Qualidade Qualidade / Operações 
Legitimação / 
Informação 

5 
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SK5 Técnico de Qualidade Qualidade / Operações Referência / Expert 8 

SK6 Técnico de Qualidade Qualidade / Operações Referência 5 

SK7 Técnico de Qualidade Qualidade / Operações Referência 5 

SK8 
Técnico de Planejament de 
Produção 

Operações Informação / Expert 8 

SK9 
Técnico de Planejament de 
Produção 

Operações Informação / Expert 8 

SK10 
Analista de Manufatura 
Virtual 

Engenharia Conexão / Referência 5 

SK11 Engenheiro de Automação Engenharia 
Conexão / Referência / 
Expert 

5 

SK12 Coordenador de Produção Operações 
Legitimação / 
Coercitivo / Referência 

8 

SK13 Coordenador de Produção Operações 
Legitimação / 
Coercitivo / Referência 

8 

SK14 Líder de Produção Operações 
Referência / 
Informação 

6 

SK15 Líder de Produção Operações 
Referência / 
Informação 

6 
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SK16 Líder de Produção Operações 
Referência / 
Informação 

8 

SK17 Líder de Produção Operações 
Referência / 
Informação 

6 

SK18 Auditor de Qualidade Operações 
Referência / 
Informação 

6 

SK19 Coordenador de Produção Operações 
Legitimação / 
Coercitivo / Referência 

8 

SK20 Coordenador de Produção Operações 
Legitimação / 
Coercitivo / Referência 

8 

SK21 Líder de Produção Operações 
Referência / 
Informação 

6 

SK22 Líder de Produção Operações 
Referência / 
Informação 

6 

SK23 OWNDER GLOBAL QFS IT 
Expert / Coercitivo / 
Legitimação 

8 

SK24 Arquiteto de IT IT Expert / Legitimação 9 

SK25 Arquiteto de IT IT Expert / Legitimação 9 

Tabela 2 - Avaliação do poder dos Stakeholders 

Fonte – O autor (2018) 
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Após a primeira etapa de avaliação, deve-se mensurar o nível de interesse, expectativas e 

prioridade para cada Stakeholder. Esta avaliação também é medida com grau de 1 até 10 e a 

de acorodo com parâmetros como custos, qualidade, visibilidade e segurança. Por fim, a 

prioridade é definida com base nos níveis de Poder e Interesse: A (Alto), M (Média) e B 

(Baixa). Esta segunda avaliação pode ser vista na tabela 3 a seguir: 

 

Stakeholder Interesse 
Prioridade 

ID  Cargo Expectativas ou questões Grau 

SK1 Gerente da Planta Custo / Informação / Controle / Qualidade 5 M 

SK2 Gerente de IT Visibilidade / Custo 8 M 

SK3 Especialista de Processo Custo / Informação / Controle / Qualidade 7 A 

SK4 Coordenadora de Qualidade Qualidade / Informação / Controle 6 M 

SK5 Técnico de Qualidade Qualidade / Informação / Controle 9 A 

SK6 Técnico de Qualidade Qualidade / Informação / Controle 6 B 

SK7 Técnico de Qualidade Qualidade / Informação / Controle 6 B 

SK8 
Técnico de Planejament de 
Produção 

Qualidade / Informação / Controle 7 M 

SK9 
Técnico de Planejament de 
Produção 

Qualidade / Informação / Controle 7 M 
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SK10 
Analista de Manufatura 
Virtual 

Informação / Controle / Visibilidade 2 B 

SK11 Engenheiro de Automação Informação / Controle / Visibilidade 2 B 

SK12 Coordenador de Produção Qualidade / Custo / Informação / Controle 7 M 

SK13 Coordenador de Produção Qualidade / Custo / Informação / Controle 7 A 

SK14 Líder de Produção Qualidade / Custo / Informação / Controle 5 M 

SK15 Líder de Produção Qualidade / Custo / Informação / Controle 5 M 

SK16 Líder de Produção Qualidade / Custo / Informação / Controle 10 A 

SK17 Líder de Produção Qualidade / Custo / Informação / Controle 8 M 

SK18 Auditor de Qualidade Qualidade / Custo / Informação / Controle 5 B 

SK19 Coordenador de Produção Qualidade / Custo / Informação / Controle 7 A 

SK20 Coordenador de Produção Qualidade / Custo / Informação / Controle 5 M 
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SK21 Líder de Produção Qualidade / Custo / Informação / Controle 7 A 

SK22 Líder de Produção Qualidade / Custo / Informação / Controle 5 M 

SK23 OWNDER GLOBAL QFS Visibilidade 10 A 

SK24 Arquiteto de IT Visibilidade 10 A 

SK25 Arquiteto de IT Visibilidade 10 A 

Tabela 3 - Avaliação do interesse dos Stakeholders 

Fonte – O autor (2018) 

 

Ainda nos quesitos de avaliação dos Stakeholders, é possível fazer uma avaliação em 

comportamental das partes interessadas, conforme tabela 4 abaixo: 

 

Comportamento / Reações esperadas 
Nível Atual de 
Engajamento 

Nível Desejado 
de Engajamento 

Incentivar 
Definir escopo 
Monitorar Escopo 

Neutro Apoia 

Apoiar atividades de IT 
Disponibilizar recursos 

Apoia Neutro 

Resistência ao novo software 
Fornecer informações do software antigo 

Resistente Apoia 

Apoiar atividades de Qualidade 
Disponibilizar recursos 

Neutro Apoia 
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Participar ativamente do desenvolvimento e execução do projeto Apoia Lidera 

Participar do desenvolvimento do projeto 
Desinteresse inicialmente 

Neutro Neutro 

Participar do desenvolvimento do projeto 
Desinteresse inicialmente 

Neutro Neutro 

Fornecer informações importamtes acerca do uso do software antigo 
em relação ao planejamento de produção 

Neutro Apoia 

Fornecer informações importamtes acerca do uso do software antigo 
em relação ao planejamento de produção 

Neutro Apoia 

Colaborar com atuaizações de documentos de produção Neutro Apoia 

Colaborar com atuaizações de documentos de produção Neutro Apoia 

Colaborar com desenvolvimento e monitoramento do escopo Apoia Lidera 

Colaborar com desenvolvimento e monitoramento do escopo Apoia Lidera 

Colaborar com desenvolvimento e monitoramento do escopo Apoia Apoia 

Colaborar com desenvolvimento e monitoramento do escopo Neutro Apoia 
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Colaborar com desenvolvimento e monitoramento do escopo Apoia Lidera 

Colaborar com desenvolvimento e monitoramento do escopo Neutro Apoia 

Colaborar com desenvolvimento e monitoramento do escopo Apoia Apoia 

Colaborar com desenvolvimento e monitoramento do escopo Resistente Apoia 

Colaborar com desenvolvimento e monitoramento do escopo Apoia Apoia 

Colaborar com desenvolvimento e monitoramento do escopo Apoia Lidera 

Colaborar com desenvolvimento e monitoramento do escopo Apoia Apoia 

Interesse no projeto 
Resistência as exigências de escopo 

Lidera Apoia 

Interesse no projeto 
Resistência as exigências de escopo 

Lidera Lidera 

Interesse no projeto 
Resistência as exigências de escopo 

Lidera Apoia 

Tabela 4 - Avaliação do comportamento dos Stakeholders 

Fonte – O autor (2018) 
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Após toda a etapa de avaliação, é possível vizualizar, dentro de uma Matriz Poder x Interesse, 

quais são as melhores estratégias para cada stakeholder, conforme figura 2 abaixo: 

 

 

Figura 2- Matriz de Poder x Interesse 

Fonte – O autor (2018) 

 

3.3 PLANO DE GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES 

3.3.1 Objetivo do Plano de Gerenciamento de Comunicações 

O Plano de gerenciamento de comunicações, para implantação do software QFS (Quality 

Follow-UP System), define como as partes interessadas são comunicadas sobre o andamento, 

os marcos e os resultados do projeto. Através do plano de gerenciamento de comunicações, 

visualiza-se como cada Stakeholder vai ser comunicado, de que modo e com que frequência. 

3.3.2 Gerenciamento das Comunicações 

SK1 / 

SK2 / 
SK24 / 

SK25 / 

SK20 / SK5 / 
SK16 / 

SK23 / 

SK21 / SK17 / 

SK10 / 

SK11 / 

SK4 / 

SK6 / 

P
O

D
ER

INTERESSE

Matriz Poder x Interesse

Esforço mínimo

Manter satisfeito

Manter informado

Gerenciar de Perto

SK14 / SK15 / SK18 

/ SK22 / 

SK3 / SK8 / SK9 / 

SK12 / SK13 / 

SK19 / 

0 10

10
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Após o mapeamento, identificação e avaliação dos Stakeholders apresentado no Plano de 

Gerenciamento das partes interessadas, foi elaborado o plano de comunicação conforme 

tabela 5 abaixo: 

 

Evento (ou 
entrega) de 

Comunicação 
Stakeholder Objetivo 

Meio de 
comunicação 

Arquivamento 
Responsável 
(ou equipe) 

Frequência
/ Data 

Reunião 
interna da 
equipe do 
projeto 

SK3, SK5, SK8, 
SK9, SK12, 
SK14, SK16, 
SK19, SK21, 
SK24, SK25 

Alinhar 
Requisitos 
Responsábilid
ades e 
Procediment
os 
Follow-Up de 
Ações 

Discussão 
Presencial 
Reunião 

Ata e e-mail GP Semanal 

Relatório de 
avanço do 
projeto 

SK4, SK6, SK7, 
SK10, SK11, 
SK13, SK15, 
SK17, SK18, 
SK20, SK22 

Comunicar o 
avanço do 
projeto de 
forma 
quantitativa 
com 
informações 
precisas e 
relevantes 

Relatório 
Ata e e-mail 
Base de Dados 

GP Quinzenal 

Relatório de 
avanço do 
projeto 

SK1, SK2, SK23 

Comunicar o 
avanço do 
projeto de 
forma 
quantitativa 
com 
informações 
precisas e 
relevantes 

Relatório 
Ata e e-mail 
Base de Dados 

GP Mensal 

Tabela 5- Plano de Comunicações 

Fonte – O autor (2018) 

 

3.4 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

3.4.1 Objetivo do Plano de Gerenciamento de Recursos 

O plano de gerenciamento de recursos, para implantação do software QFS (Quality Follow-

Up System), define como os recursos humanos foram definidos e quais são as competências 

individuais necessária para execução do projeto. De maneira geral, a equipe de projeto é 

pequena, quando comparado à outros projetos da empresa. 
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3.4.2 Equipe do Projeto 

A equipe do projeto é composta por membros de quatro áreas: Qualidade, Produção, IT e 

equipe do Cabine Online (Software atual). Os dois representantes da área de IT são aqueles 

que fazem as modificações e estruturações no QFS, programam, alteram e corrigem o 

software seguindo as demandas definidas no escopo. Os representantes das áreas de 

Qualidade e Produção monitoram, controlam e validam as entregas e funcionamento do QFS. 

Por fim, os representantes do Cabine Online suportam as atividades de criação de interface 

entre os dois softwares. 

Não será necessária a contratação de nenhuma mão de obra terceira para nenhum serviço. 

Todos os membros da equipe (descrita na figura 3) são funcionários da empresa e a 

participação em projetos faz parte de suas funções. A própria equipe do projeto executa as 

atividades previstas no Plano de Gerenciamento de Cronograma. 

 

 

Figura 3 - Equipe do Projeto 

Fonte – O autor (2018) 

 

3.5 PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

3.5.1 Objetivo do Plano de Gerenciamento de Escopo 

O plano de gerenciamento de escopo, para implantação do software QFS (Quality Follow-Up 

System), define tudo aquilo que o projeto contemplou no que diz respeito à pacotes de 
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trabalho. Este plano determina, para todas as partes interessadas, quais serão as entregas e as 

responsabilidades da equipe envolvida, as definições e que deve ser feito. 

3.5.2 Requisitos 

Para elaboração e definição do escopo, primeiramente foi aplicada uma “Prova de Conceito” 

dentro da planta produtiva local. Esta prova de conceito foi realizada durante 

aproximadamente 4 meses e contou com a utilização do software em duas equipes piloto, uma 

da área de solda e outra da área de pintura. Nenhuma alteração foi feita no software para esta 

prova de conceito, foi utilizado exatamente o mesmo conceito desenvolvido nas plantas 

europeias do grupo. 

Após o período de testes e pilotos, os Stakeholders foram entrevistados para forneceder 

feedbacks acerca do QFS e, desta maneira, listar os requisitos necessários para aprovação e 

desenvolimento do projeto. Além das entrevistas individuais, foram realizadas reuniões com 

grupos multifuncionais de stakeholders com elaborações de brainstormings e gestão 

colaborativa. 

3.5.3  Estrutura Analítica de Projetos 

Após levantamento dos requisitos junto aos Stakeholders, foi elaborada a EAP contendo os 

pacotes de trabalho e seu dicionário. No dicionário, além da especifícação dos pacotes de 

trabalho, também constam os critérios de aceite (utilizados também no Plano de 

Gerenciamento da Qualidade), uma classificação de prioridade em Must Have e Should Have 

e a relação com as atividades descritas no Plano de Gerenciamento de Cronograma. A EAP  

está descrita na figura 4 a seguir e no apêndice A: 
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Figura 4 - Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

Fonte – O autor (2018) 

 

3.5.4 Dicionário da EAP 

O dicionário da EAP com os Pacotes de Trabalho, descrição, critérios de aceitação, prioridade 

e atividades estão descritos na tabela 6 abaixo: 

 

Códi
go 

Nome do 
Pacote de 
Trabalho 

Descrição/Especifi
cação 

Critérios de 
Aceitação 

Priorida
de 

Atividades Cronograma 

1.1. Iniciação 

Análise inicial para 
mensuração das 
principais 
atividades, 
requisitos, 
premissas, 
restrições e 
dimencionamento 

-
Disponibilizaç
ão do  TAP 

Must 
Have 

- Disponibilizar software para área 
de produção de solda; 
- Disponibilizar software para área 
de produção de pintura; 
- Avaliação dos pilotos pelas áreas de 
produção 
- Avaliação dos pilotos pelas áreas de 



22 

 

 

da equipe. Esta 
mensuração inicial 
será resultado do 
PoC (Proof of 
Concept) 

qualidade 
- Adequação ao uso; 

1.2. 
Planejame
nto 

Planejar e definir as 
entregas do 
gerenciamento do 
projeto 

- Deve conter 
todas as 
entregas 
marcadas 
com 
prioridade 
"Must Have" 
e "Should 
Have" pelo 
cliente. 

Must 
Have 

- Plano de Gerenciamento de 
Stakeholder; 
- Plano de Gerenciamento de 
Comunicações; 
- Plano de Gerenciamento de 
Recursos; 
- Planos de Gerenciamento de 
Escopo; 
- Plano de Gerenciamento de 
Qualidade; 
- Plano de Gerenciamento de 
Cronograma; 
- Plano de Gerenciamento de Custos; 
- Plano de Gerenciamento de Riscos; 
- Plano de Gerenciamento de 
Aquisições; 

1.3. Execução 

Atividades de 
acompanhamento, 
da execução, das 
atividades 
planejadas. Coletas 
de dados e 
indicadores 

- Relatório de 
acompanham
ento e 
avanço do 
projeto 
segundo 
plano de 
comunicação 

Must 
Have 

- Programar imagens das cabines FH 
- Programar imagens das cabines FM 
- Programar imagens das cabines VM 
- Programar imagens das cabines 
reposição 
- Validar as imagens das cabines 
(todos os modelos) 
- Programar imagens dos Sub-
Frames FH 
- Programar imagens dos Sub-
Frames FM 
- Programar imagens dos Sub-
Frames VM 
- Validar Imagens das cabines (todos 
os sub-frames) 
- Programar imagens das peças 
avulsas de solda 
- Programar atualização dos 
apontamentos de defeito 
- Validar apontamento de defeitos 
- Programar atualização da database 
- Validar database 
- Programar atualização dos 
relatórios  
- Validar relatórios 
- Programar geração de indicadores 
- Validar indicadores 
- Projeto de criação do código de 
barra na documentação de produção 
- Validação do código de barras 
- Criar interface com CabOnline 
- Validar interface com CabOnline 
- Comprar Scanners 
- Comprar Tablets 
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1.4. Controle 

Avaliação dos 
dados e indicadores 
da para verificar a 
aderência com o 
planejado 

- 
Apresentação 
dos 
indicadores 
conforme 
planos de 
critérios e 
qualidade 

Must 
Have 

- Treinamento para funcionários da 
produção de solda e pintura 
- Treinamento para funcionários da 
qualidade 
- Treinamento para as demais áreas 
suporte 

1.5. 
Encerram
ento 

Atividades de 
desmobilização das 
equipes e 
equipamentos. 
Encerramento dos 
contratos firmados 
para a execução 
das atividades do 
projeto 

- Todos os 
contratos 
firmados 
deverão estar 
finalizados 
- Equipes e 
equipamento
s, de apoio, 
deverão estar 
disponibilizad
os nas áreas 
de origem. 

Must 
Have 

- Finalizar checklist da EAP junto aos 
Stakeholders 
- Escrever as Lições Aprendidas 

2.1.1. 
Piloto 
Solda 

PoC definido e 
instalado em uma 
equipe da área de 
solda 

- Piloto 
funcionando 
na estação 
definida 
- Figuras 
adpatadas a 
realidade da 
fábrica 
- Soldadores 
treinados 
para o uso 

Must 
Have 

- Disponibilizar software para área 
de produção de solda; 
- Avaliação dos pilotos pelas áreas de 
produção 
- Avaliação dos pilotos pelas áreas de 
qualidade 
- Adequação ao uso; 

2.1.2. 
Piloto 
Pintura 

PoC definido e 
instalado em uma 
equipe da área de 
pintura 

- Piloto 
funcionando 
na estação 
definida 
- Figuras 
adpatadas a 
realidade da 
fábrica 
- Soldadores 
treinados 
para o uso 

Must 
Have 

- Disponibilizar software para área 
de produção de pintura; 
- Avaliação dos pilotos pelas áreas de 
produção 
- Avaliação dos pilotos pelas áreas de 
qualidade 
- Adequação ao uso; 

2.2 
Adequaçã
o ao uso 

Correções e 
adequações ao 
longo dos pilotos 
para atender 
demandas da área 
de produção para 
adequação a 
realidade do 
procedimento atual 

- Suporte e 
acompanham
ento da área 
de IT ao 
longo dos 
pilotos 
- Resposta 
rápida aos 
problemas 
encontrados 

Should 
Have 

- Adequação ao uso; 
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2.3 Relatórios 

Relatórios e 
extratos de 
indicência de 
defeitos 

- Passível de 
ser exportado 
para excel 
- Formato 
semelhante 
para 
alimentar 
matriz QA 

Must 
Have 

- Avaliação dos Pilotos pela área de 
Qualidade 

3.1.1.
1. 

Vistas FH 

Imagens do modelo 
FH utilizadas para o 
registro do QFS na 
página de registro. 

- 6 vistas da 
cabine são 
necessárias: 
Frontal, 
Lateral 
Direita, 
Lateral 
Esquerda, 
Painel 
Traseiro, Teto 
e Assoalho. 
- Estas vistas 
estarão 
abaixo do 
grupo 
"Cabine" 
- Imagens da 
cabine FH 
são 
identificadas 
e puxadas do 
sistema 
automaticam
ente 
- Imagens 
dos modelos 
SLP, HSLP e 
XHSLP são 
identificadas 
e puxadas do 
sistema 
automaticam
ente 
- As imagens 
devem 
possuir a 
divisão das 
áreas 
conforme 
modelo atual 
utilizado 

Must 
Have 

- Programar imagens das cabines FH 
- Validar Imagens das cabines (todos 
os modelos) 
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3.1.1.
2. 

Vistas FM 

Imagens do modelo 
FM utilizadas para o 
registro do QFS na 
página de registro. 

- 6 vistas da 
cabine são 
necessárias: 
Frontal, 
Lateral 
Direita, 
Lateral 
Esquerda, 
Painel 
Traseiro, Teto 
e Assoalho. 
- Estas vistas 
estarão 
abaixo do 
grupo 
"Cabine" 
- Imagens da 
cabine FM 
são 
identificadas 
e puxadas do 
sistema 
automaticam
ente 
- Imagens 
dos modelos 
DAY, SLP e 
HSLP são 
identificadas 
e puxadas do 
sistema 
automaticam
ente 
- As imagens 
devem 
possuir a 
divisão das 
áreas 
conforme 
modelo atual 
utilizado 

Must 
Have 

- Programar imagens das cabines FM 
- Validar Imagens das cabines (todos 
os modelos) 
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3.1.1.
3. 

Vistas VM 

Imagens do modelo 
VM utilizadas para o 
registro do QFS na 
página de registro. 

- 6 vistas da 
cabine são 
necessárias: 
Frontal, 
Lateral 
Direita, 
Lateral 
Esquerda, 
Painel 
Traseiro, Teto 
e Assoalho. 
- Estas vistas 
estarão 
abaixo do 
grupo 
"Cabine" 
- Imagens da 
cabine VM 
são 
identificadas 
e puxadas do 
sistema 
automaticam
ente 
- Imagens 
dos modelos 
L1H1 e L2H1 
são 
identificadas 
e puxadas do 
sistema 
automaticam
ente 
- As imagens 
devem 
possuir a 
divisão das 
áreas 
conforme 
modelo atual 
utilizado 

Must 
Have 

- Programar imagens das cabines VM 
- Validar Imagens das cabines (todos 
os modelos) 
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3.1.1.
4. 

Vistas Rep 

Imagens dos 
modelos Reposição 
utilizadas para o 
registro do QFS na 
página de registro. 

- 6 vistas da 
cabine são 
necessárias: 
Frontal, 
Lateral 
Direita, 
Lateral 
Esquerda, 
Painel 
Traseiro, Teto 
e Assoalho. 
- Estas vistas 
estarão 
abaixo do 
grupo 
"Cabine" 
- Imagens 
das cabines 
são 
identificadas 
e puxadas do 
sistema 
automaticam
ente 
- Imagens 
dos modelos 
são 
identificadas 
e puxadas do 
sistema 
automaticam
ente 
- As imagens 
devem 
possuir a 
divisão das 
áreas 
conforme 
modelo atual 
utilizado 

Must 
Have 

- Programar imagens das cabines 
reposição 
- Validar Imagens das cabines (todos 
os modelos) 

3.1.2.
1. 

Sub-
Frames 
FH 

Imagens de todos 
os sub-frames das 
peças plásticas do 
modelo FH, 
contemplando as 
imagens de todos 
os PN's em questão 

- Imagens de 
todos os sub-
frames 
- Todos os 
PN plásticos 
do modelo 
FH 
- Estas vistas 
estarão 
abaixo do 
grupo "Peças 
Plásticas" 
- Diferentes 
vistas para 
cada sub-
frame 

Must 
Have 

- Programar imagens dos Sub-
Frames FH 
- Validar Imagens das cabines (todos 
os sub-frames) 
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3.1.2.
2. 

Sub-
Frames 
FM 

Imagens de todos 
os sub-frames das 
peças plásticas do 
modelo FM, 
contemplando as 
imagens de todos 
os PN's em questão 

- Imagens de 
todos os sub-
frames 
- Todos os 
PN plásticos 
do modelo 
FM 
- Estas vistas 
estarão 
abaixo do 
grupo "Peças 
Plásticas" 
- Diferentes 
vistas para 
cada sub-
frame 

Must 
Have 

- Programar imagens dos Sub-
Frames FM 
- Validar Imagens das cabines (todos 
os sub-frames) 

3.1.2.
3. 

Sub-
Frames 
VM 

Imagens de todos 
os sub-frames das 
peças plásticas do 
modelo VM, 
contemplando as 
imagens de todos 
os PN's em questão 

- Imagens de 
todos os sub-
frames 
- Todos os 
PN plásticos 
do modelo 
VM 
- Estas vistas 
estarão 
abaixo do 
grupo "Peças 
Plásticas" 
- Diferentes 
vistas para 
cada sub-
frame 

Must 
Have 

- Programar imagens dos Sub-
Frames VM 
- Validar Imagens das cabines (todos 
os sub-frames) 

3.1.3 
Sub-
Conjuntos 

Imagens dos sub-
conjuntos 
produzidos na área 
de reposição 

- Imagens de 
todos os sub-
conjuntos 
- Estas vistas 
estarão 
abaixo do 
grupo sub-
conjuntos 
- Diferentes 
vistas para 
cada sub-
conjunto 

Must 
Have 

- Programar imagens das peças 
avulsas de solda 
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3.1.4.
1. 

Rejeição / 
Retrabalh
o 

Imagens de peças 
móveis, sub-
conjuntos, peças 
soldadas e demais 
PN's retrabalhados 
da área de 
peças/funilaria 

- Imagens 
dos principais 
conjuntos 
soldados 
definidos pela 
área de 
qualidade e 
produção 
- Laterais, 
Portas, 
Bagageiros, 
Frontal, 
Vertical 
Member, 
Longarinas, 
Teto, 
Assoalhos 
laterais, 
painel 
traseiro 
- Conjuntos 
de todos os 
modelos: FH, 
FM e VM 

Must 
Have 

- Programar imagens das peças 
avulsas de solda 

3.1.4.
2. 

CQ 
Estoque 

Imagens de peças 
móveis, sub-
conjuntos, peças 
soldadas e demais 
PN's retrabalhados 
da área de 
peças/funilaria 

- Imagens 
dos principais 
PN's 
definidos pela 
área de 
qualidade de 
materiais e 
qualidade 
- Laterais, 
Portas, 
Bagageiros, 
Frontal, 
Vertical 
Member, 
Longarinas, 
Teto, 
Assoalhos 
laterais, 
painel 
traseiro 
- Conjuntos 
de todos os 
modelos: FH, 
FM e VM 

Should 
Have 

- Programar imagens das peças 
avulsas de solda 

3.1.5. 
Apontame
nto do 
defeito 

Método para 
registro dos 
apontamentos 

- 
Apontamento
s de cada 
não 
conformidade 
devem seguir 
o padrão 
estabelecido 
atualmente 
de Área / 

Must 
Have 

- Programar atualização dos 
apontamentos de defeito 
- Validar apontamento de defeitos 
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Detalhe / 
Defeito / 
Tempo 
- Áreas 
definidas 
conforme 
modelo atual 
e 
apontamento 
por seleção 
- Lista de 
detalhes 
conforme 
modelo atual 
e 
apontamento 
por seleção 
- Lista de 
Códigos de 
defeitos 
conforme 
modelo atual, 
específicas 
para cada 
linha de 
processo e 
apontamento 
por seleção 
- Tempo com 
alguns 
apontamento
s pré-
estabelecidos 
para seleção 
e 
possibilidade 
de 
apontamento 
livre por 
digitação 
- Tempo 
contempla 
números 
inteiros e 
decimais 
- Campo 
observação 
disponível 
para uso, se 
necessário 
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3.1.6. Database 

Base de dados com 
todo o 
armazenamento 
dos itens apontados 

- Dados 
armazenados 
para sempre 
- Dados 
visuais e 
dados por 
relatórios 
- Todos os 
níveis de 
estratificação 
possíveis 
conforme 
itens de 
relatório 
- Database 
geral e por 
modelo / 
peça / 
conjunto 

Must 
Have 

- Programar atualização da database 
- Validar database 

3.1.7.
1 

Relatórios 
Cabines 

Relatórios retirados 
para análises 
posteriores das 
áreas de Qualidade, 
Produção, 
Engenharia e 
demais áreas 
suporte em relação 
ao grupo cabines 

- Exportado 
para excel 
em formato 
por colunas, 
passível de 
alimentar 
Matriz QA 
(ferramenta 
de 
priorização 
da área de 
Qualidade) 
- Database 
total 
exportada 
para excel e 
paasível de 
estratificação 
por Linha de 
Produto (FH, 
FM, VM), 
Mês, 
Semana, Dia, 
Hora, Área, 
Detalhe, 
Defeito, 
tempos, 
número de 
série, 
chassis, etc. 
- Total de 
defeitos / 
cabine 
- Tempo total 
/ cabine 
- Total de 
defeitos / 
período "x" 
de tempo 

Must 
Have 

- Programar atualização dos 
relatórios  
- Validar relatórios 
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- Tempo total 
/ período "x" 
de tempo 
- Total de 
defeitos / 
Área 
- Tempo total 
/ Área 
- Total de 
defeitos / 
detalhe 
- Tempo total 
/ detalhe 
- Tempo total 
/ defeito 
- FTT 
- Tempo total 
- Mapa de 
Calor 

3.1.7.
2. 

Relatórios 
Peças 
Plásticas 

Relatórios retirados 
para análises 
posteriores das 
áreas de Qualidade, 
Produção, 
Engenharia e 
demais áreas 
suporte em relação 
ao grupo Peças 
Plásticas 

- Exportado 
para excel 
em formato 
por colunas, 
passível de 
alimentar 
Matriz QA 
(ferramenta 
de 
priorização 
da área de 
Qualidade) 
- Database 
total 
exportada 
para excel e 
paasível de 
estratificação 
por Linha de 
Produto (FH, 
FM, VM), 
Mês, 
Semana, Dia, 
Hora, Área, 
Detalhe, 
Defeito, 
tempos, 
número de 
série, 
chassis, etc. 
- Total de 
defeitos / 
peça ou PN 
- Tempo total 
/ peça ou PN 
- Total de 
defeitos / 
período "x" 
de tempo 

Must 
Have 

- Programar atualização dos 
relatórios  
- Validar relatórios 
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- Tempo total 
/ período "x" 
de tempo 
- Total de 
defeitos / 
Sub-frame 
- Tempo total 
/ sub-frame 
- Tempo total 
/ defeito 
- Tempo total 
- Mapa de 
Calor 

3.1.7.
3 

Relatórios 
Sub-
Conjuntos 

Relatórios retirados 
para análises 
posteriores das 
áreas de Qualidade, 
Produção, 
Engenharia e 
demais áreas 
suporte em relação 
ao grupo Sub-
Conjuntos 

- Exportado 
para excel 
em formato 
por colunas, 
passível de 
alimentar 
Matriz QA 
(ferramenta 
de 
priorização 
da área de 
Qualidade) 
- Database 
total 
exportada 
para excel e 
paasível de 
estratificação 
por Linha de 
Produto (FH, 
FM, VM), 
Mês, 
Semana, Dia, 
Hora, Área, 
Detalhe, 
Defeito, 
tempos, 
número de 
série, 
chassis, etc. 
- Total de 
defeitos / 
peça ou PN 
- Tempo total 
/ peça ou PN 
- Total de 
defeitos / 
período "x" 
de tempo 
- Tempo total 
/ período "x" 
de tempo 
- Total de 
defeitos / 
sub-conjunto 

Must 
Have 

- Programar atualização dos 
relatórios  
- Validar relatórios 
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- Tempo total 
/ sub-
conjunto 
- Tempo total 
/ defeito 
- Tempo total 
- Mapa de 
Calor 

3.1.7.
4 

Relatórios 
Peças de 
Solda 

Relatórios retirados 
para análises 
posteriores das 
áreas de Qualidade, 
Produção, 
Engenharia e 
demais áreas 
suporte em relação 
ao grupo Peças de 
Solda 

- Exportado 
para excel 
em formato 
por colunas, 
passível de 
alimentar 
Matriz QA 
(ferramenta 
de 
priorização 
da área de 
Qualidade) 
- Database 
total 
exportada 
para excel e 
paasível de 
estratificação 
por Linha de 
Produto (FH, 
FM, VM), 
Mês, 
Semana, Dia, 
Hora, Área, 
Detalhe, 
Defeito, 
tempos, 
número de 
série, 
chassis, etc. 
- Total de 
defeitos / 
peça ou PN 
- Tempo total 
/ peça ou PN 
- Total de 
defeitos / 
período "x" 
de tempo 
- Tempo total 
/ período "x" 
de tempo 
- Total de 
defeitos / 
sub-conjunto 
- Tempo total 
/ sub-
conjunto 
- Tempo total 
/ defeito 

Must 
Have 

- Programar atualização dos 
relatórios  
- Validar relatórios 
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- Tempo total 
- Mapa de 
Calor 

3.1.8. 
Indicadore
s 

Relatórios de dados 
estatísticos e 
absolutos em 
relação aos 
apontamentos totais 

- Tempo de 
Retrabalho / 
Cabine (total 
e por modelo 
específico, 
peça 
específica, 
PN, sub-
frame ou sub-
conjunto) 
- Tempo de 
Retrabalho / 
Mês 
- Tempo de 
retrabalho / 
semana 
- Tempo de 
retrabalho / 
dia 
- Tempo de 
retrabalho 
total 
- PN mais 
retrabalhados 
- Modelos 
mais 
retrabalhados 
- Cabines / 
Peças 
Plásticas / 
Sub-
Conjuntos / 
Peças de 
Solda com 
maior custo 
de retrabalho 

Must 
Have 

- Programar geração de indicadores 
- Validar indicadores 

3.2 
Código de 
Barras 

Software / programa 
/ método que gere 
um código de 
barras para 
acompanhar a 
cabine e assim ser 
utilizada pelo 
operador para 
iniciar processo de 
registro ou consultar 
cabines 

- código de 
barras em 
local de fácil 
acesso para 
o operador 
- código deve 
inicializar 
processo de 
registro de 
não 
conformidade
s 

Must 
Have 

- Projeto de criação do código de 
barra na documentação de produção 
- Validação do código de barras 
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3.3 
Interface 
com 
CabOnline 

Os dois softwares 
devem conversar 
para compartilhar 
informações de 
rastreamento e 
registro de cabines, 
sub-conjuntos, sub-
frames, peças e etc 

- Não deve 
haver 
nenhuma 
necessidade 
de os 
operadores 
que registram 
não 
conformidade
s utilizarem, 
na mesma 
estação, o 
CabOnline e 
o QFS 
- As estações 
com QFS não 
devem ter 
que registrar 
nada no 
CabOnline 
- As 
necessidades 
do PCP não 
devem ser 
comprometid
as nas 
estações que 
o QFS existir 

Must 
Have 

- Criar interface com CabOnline 
- Validar interface com CabOnline 

4.1.1. Tablets F 

Equipamento de 
Tablet para 
apontamento dos 
defeitos nas 
estações com QFS 

- Leve 
- Com 
proteção 
- Possível de 
utilizar com 
luvas de 
produção 
- Bateria que 
não 
comprometa 
andamento 
da produção 
- Fácil de 
carregar 
bateria 

Should 
Have 

- Comprar Tablets 

4.1.2. 
Scanners 
F 

Equipamento para 
ser utilizado na 
leitura do código de 
barras (Item 3.2) 
que deverá fazer a 
leitura e enviar sinal 
para o QFS 
procurar a cabine 
em questão para o 
início do registro 

- Leve 
- Móvel 
- Bateria que 
não 
comprometa 
andamento 
da produção 
- Fácil de 
carregar 
bateria 

Must 
Have 

- Comprar Scanners 
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4.2.1. 
Tablets 
VM 

Equipamento de 
Tablet para 
apontamento dos 
defeitos nas 
estações com QFS 

- Leve 
- Com 
proteção 
- Possível de 
utilizar com 
luvas de 
produção 
- Bateria que 
não 
comprometa 
andamento 
da produção 
- Fácil de 
carregar 
bateria 

Should 
Have 

- Comprar Tablets 

4.2.2. 
Scanners 
VM 

Equipamento para 
ser utilizado na 
leitura do código de 
barras (Item 3.2) 
que deverá fazer a 
leitura e enviar sinal 
para o QFS 
procurar a cabine 
em questão para o 
início do registro 

- Leve 
- Móvel 
- Bateria que 
não 
comprometa 
andamento 
da produção 
- Fácil de 
carregar 
bateria 

Must 
Have 

- Comprar Scanners 

4.3.1 
Tablets 
Pintura 

Equipamento de 
Tablet para 
apontamento dos 
defeitos nas 
estações com QFS 

- Leve 
- Com 
proteção 
- Possível de 
utilizar com 
luvas de 
produção 
- Bateria que 
não 
comprometa 
andamento 
da produção 
- Fácil de 
carregar 
bateria 

Should 
Have 

- Comprar Tablets 

4.3.2. 
Scanners 
Pintura 

Equipamento para 
ser utilizado na 
leitura do código de 
barras (Item 3.2) 
que deverá fazer a 
leitura e enviar sinal 
para o QFS 
procurar a cabine 
em questão para o 
início do registro 

- Leve 
- Móvel 
- Bateria que 
não 
comprometa 
andamento 
da produção 
- Fácil de 
carregar 
bateria 

Must 
Have 

- Comprar Scanners 



38 

 

 

4.4.1. 
Tablets 
Peças 
Plásticas 

Equipamento de 
Tablet para 
apontamento dos 
defeitos nas 
estações com QFS 

- Leve 
- Com 
proteção 
- Possível de 
utilizar com 
luvas de 
produção 
- Bateria que 
não 
comprometa 
andamento 
da produção 
- Fácil de 
carregar 
bateria 

Should 
Have 

- Comprar Tablets 

4.4.2. 
Scanners 
Peças 
Plásticas 

Equipamento para 
ser utilizado na 
leitura do código de 
barras (Item 3.2) 
que deverá fazer a 
leitura e enviar sinal 
para o QFS 
procurar a cabine 
em questão para o 
início do registro 

- Leve 
- Móvel 
- Bateria que 
não 
comprometa 
andamento 
da produção 
- Fácil de 
carregar 
bateria 

Must 
Have 

- Comprar Scanners 

4.5.1. 
Tablets 
Prédio 30 

Equipamento de 
Tablet para 
apontamento dos 
defeitos nas 
estações com QFS 

- Leve 
- Com 
proteção 
- Possível de 
utilizar com 
luvas de 
produção 
- Bateria que 
não 
comprometa 
andamento 
da produção 
- Fácil de 
carregar 
bateria 

Should 
Have 

- Comprar Tablets 

4.5.2. 
Scanners 
Prédio 30 

Equipamento para 
ser utilizado na 
leitura do código de 
barras (Item 3.2) 
que deverá fazer a 
leitura e enviar sinal 
para o QFS 
procurar a cabine 
em questão para o 
início do registro 

- Leve 
- Móvel 
- Bateria que 
não 
comprometa 
andamento 
da produção 
- Fácil de 
carregar 
bateria 

Must 
Have 

- Comprar Scanners 
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4.6.1. 
Tablets 
QM 

Equipamento de 
Tablet para 
apontamento dos 
defeitos nas 
estações com QFS 

- Leve 
- Com 
proteção 
- Possível de 
utilizar com 
luvas de 
produção 
- Bateria que 
não 
comprometa 
andamento 
da produção 
- Fácil de 
carregar 
bateria 

Should 
Have 

- Comprar Tablets 

4.6.2. 
Scanners 
QM 

Equipamento para 
ser utilizado na 
leitura do código de 
barras (Item 3.2) 
que deverá fazer a 
leitura e enviar sinal 
para o QFS 
procurar a cabine 
em questão para o 
início do registro 

- Leve 
- Móvel 
- Bateria que 
não 
comprometa 
andamento 
da produção 
- Fácil de 
carregar 
bateria 

Must 
Have 

- Comprar Scanners 

5.1. 
Atualizaçã
o 
Desenhos 

Deve existir método 
de atualização dos 
desenhos utilizados 
na interface do 
QFS, de modo que 
quaisquer novos 
modelos de cabines 
e peças possam ser 
inseridos ou 
alterados 

- Treinamento 
sobre 
atualização 
- Atalho fácil 
dentro do 
administrador 
do QFS 
- Suporte IT 
para 
possíveis 
dúvidas 

Must 
Have 

- Treinamento para funcionários 
da qualidade 
- Treinamento para as demais 
áreas suporte 

5.2. 

Atualizaçã
o Códigos 

Deve existir método 
das listas de 
códigos na interface 
do QFS, de modo 
que quaisquer 
novos códigos de 
áreas, detalhes, 
defeitos e tempos 
possam ser 
inseridos ou 
alterados 

- Treinamento 
sobre 
atualização 
- Atalho fácil 
dentro do 
administrador 
do QFS 
- Suporte IT 
para 
possíveis 
dúvidas 

Must 
Have 

- Treinamento para funcionários 
da qualidade 
- Treinamento para as demais 
áreas suporte 

6.1. 
Treinar 
Produção 
BIW 

Treinamento formal 
para os usuários 
todos os possíveis 
usuários do QFS 
nas linhas de BIW 

- 100% dos 
usuários 
definidos 
treinados e 
validados 

Must 
Have 

- Treinamento para funcionários 
da produção de solda e pintura 

6.2. 
Treinar 
Produção 
Pintura 

Treinamento formal 
para os usuários 
todos os possíveis 
usuários do QFS 
nas linhas de 
Pintura 

- 100% dos 
usuários 
definidos 
treinados e 
validados 

Must 
Have 

- Treinamento para funcionários 
da produção de solda e pintura 
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6.3. 
Treinar 
Área de 
Qualidade 

Treinamento formal 
para os usuários 
todos os possíveis 
usuários do QFS 
das áreas de 
Qualidade 

- 100% dos 
usuários 
definidos 
treinados e 
validados 

Must 
Have 

- Treinamento para funcionários 
da qualidade 

6.4. 
Treinar 
Áreas 
Suporte 

Treinamento formal 
para os usuários 
todos os possíveis 
usuários do QFS 
das áreas suporte 
definidas 

- 100% dos 
usuários 
definidos 
treinados e 
validados 

Must 
Have 

- Treinamento para as demais 
áreas suporte 

Tabela 6 - Dicionário da EAP 

Fonte – O autor (2018) 

 

3.6 PLANO DE GERENCIAMENTO DE QUALIDADE 

3.6.1 Objetivo do Plano de Gerenciamento da Qualidade 

O Plano de gerenciamento da qualidade, para implantação do software QFS (Quality Follow-

Up System), define requisitos e padrões da qualidade aplicáveis ao projeto e as suas entregas, 

descreve como será verificado a conformidade das entregas respeitando a política de 

qualidade, além de detalhar como os processos de gerenciamento da qualidade serão usados. 

3.6.2 Gerenciamento da Qualidade 

Gerenciar a qualidade do projeto requer um plano de qualidade aprovado englobando os 

principais processos de qualidade definidos abaixo. O plano de qualidade é desenvolvido e 

aprovado durante a fase de planejamento do projeto para confirmar requisitos e padrões da 

qualidade aplicáveis ao projeto e as suas entregas e gerenciar os processos de projeto 

aprovados. 

3.6.2.1 Realizar a Garantia da Qualidade 

Auditoria dos requisitos de qualidade e dos resultados das medições do controle da qualidade 

para garantir que sejam usados os padrões de qualidade e definições operacionais apropriados. 

Também inclui a melhoria contínua do processo, meio iterativo de melhorar a qualidade de 

todos os processos. A melhoria contínua de processos reduz o desperdício e elimina as 

atividades que não agregam valor, permitindo que os processos sejam operados com níveis 

mais altos de eficiência e eficácia. 
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3.6.2.2 Realizar o Controle da Qualidade 

Monitoramento e registro dos resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar 

o desempenho e recomendar as mudanças necessárias, através da uso das ferramentas na 

tabela 7 abaixo: 

 

Ferramenta Descrição da Ferramenta Quando Aplicar Responsável 

Listas de Verificação 

Listas com itens pré-determinados 

que devem ser verificados. 

Aplicável em todas as entregas do 

projeto 

Na entrega de 

cada pacote 

Gerente do 

Projeto + 

Representante 

da Qualidade 

Auditorias de Qualidade 

Processo de auditoria das 

entregas. Aplicável em todas as 

etapas de execução do projeto 

Mensalmente 

de acordo com 

as funções do 

QFS 

Representantes 

da Qualidade e 

da Produção 

Tabela 7 - Ferramentas da Qualidade 

Fonte – O autor (2018) 

 

A inspeção será realizada na conclusão de cada entrega utilizando-se CheckList e 

respectivamente, os seus indicadores, a fim de manter a qualidade do projeto e alimentar o 

processo de melhoria contínua. 

3.6.3 Métricas da Qualidade 

Uma Métrica de qualidade é uma definição operacional que descreve um atributo do projeto 

ou do produto, e como o processo de controle da qualidade irá medi-lo. 

3.6.3.1 Entregas do Projeto e Critérios de Aceitação 

Junto ao dicionário da EAP definido no Plano de Gerenciamento de Escopo, encontram-se os 

critérios de aceitação para entrega de cada pacote de trabalho. Os mesmos encontram-se na 

tabela 8 a seguir: 

 

 

 

https://escritoriodeprojetos.com.br/metricas-da-qualidade


42 

 

 

Código 

Nome do Pacote de 

Trabalho Critérios de Aceitação 

1.1. Iniciação - Disponibilização do  TAP 

1.2. Planejamento 

- Deve conter todas as entregas marcadas 

com prioridade "Must Have" e "Should 

Have" pelo cliente. 

1.3. Execução 
- Relatório de acompanhamento e avanço 

do projeto segundo plano de comunicação 

1.4. 
Monitoramento e 

Controle 

- Apresentação dos indicadores conforme 

planos de critérios e qualidade 

1.5. Encerramento 

- Todos os contratos firmados deverão 

estar finalizados 

- Equipes e equipamentos, de apoio, 

deverão estar disponibilizados nas áreas de 

origem. 

2.1.1. Piloto Solda 

- Piloto funcionando na estação definida 

- Figuras adpatadas a realidade da fábrica 

- Soldadores treinados para o uso 

2.1.2. Piloto Pintura 

- Piloto funcionando na estação definida 

- Figuras adpatadas a realidade da fábrica 

- Soldadores treinados para o uso 

2.2 Adequação ao uso 

- Suporte e acompanhamento da área de IT 

ao longo dos pilotos 

- Resposta rápida aos problemas 

encontrados 

2.3 Relatórios 

- Passível de ser exportado para excel 

- Formato semelhante para alimentar matriz 

QA 
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3.1.1.1. Vistas FH 

- 6 vistas da cabine são necessárias: 

Frontal, Lateral Direita, Lateral Esquerda, 

Painel Traseiro, Teto e Assoalho. 

- Estas vistas estarão abaixo do grupo 

"Cabine" 

- Imagens da cabine FH são identificadas e 

puxadas do sistema automaticamente 

- Imagens dos modelos SLP, HSLP e 

XHSLP são identificadas e puxadas do 

sistema automaticamente 

- As imagens devem possuir a divisão das 

áreas conforme modelo atual utilizado 

3.1.1.2. Vistas FM 

- 6 vistas da cabine são necessárias: 

Frontal, Lateral Direita, Lateral Esquerda, 

Painel Traseiro, Teto e Assoalho. 

- Estas vistas estarão abaixo do grupo 

"Cabine" 

- Imagens da cabine FM são identificadas e 

puxadas do sistema automaticamente 

- Imagens dos modelos DAY, SLP e HSLP 

são identificadas e puxadas do sistema 

automaticamente 

- As imagens devem possuir a divisão das 

áreas conforme modelo atual utilizado 

3.1.1.3. Vistas VM 

- 6 vistas da cabine são necessárias: 

Frontal, Lateral Direita, Lateral Esquerda, 

Painel Traseiro, Teto e Assoalho. 

- Estas vistas estarão abaixo do grupo 

"Cabine" 

- Imagens da cabine VM são identificadas e 

puxadas do sistema automaticamente 

- Imagens dos modelos L1H1 e L2H1 são 

identificadas e puxadas do sistema 

automaticamente 

- As imagens devem possuir a divisão das 

áreas conforme modelo atual utilizado 



44 

 

 

3.1.1.4. Vistas Rep 

- 6 vistas da cabine são necessárias: 

Frontal, Lateral Direita, Lateral Esquerda, 

Painel Traseiro, Teto e Assoalho. 

- Estas vistas estarão abaixo do grupo 

"Cabine" 

- Imagens das cabines são identificadas e 

puxadas do sistema automaticamente 

- Imagens dos modelos são identificadas e 

puxadas do sistema automaticamente 

- As imagens devem possuir a divisão das 

áreas conforme modelo atual utilizado 

3.1.2.1. Sub-Frames FH 

- Imagens de todos os sub-frames 

- Todos os PN plásticos do modelo FH 

- Estas vistas estarão abaixo do grupo 

"Peças Plásticas" 

- Diferentes vistas para cada sub-frame 

3.1.2.2. Sub-Frames FM 

- Imagens de todos os sub-frames 

- Todos os PN plásticos do modelo FM 

- Estas vistas estarão abaixo do grupo 

"Peças Plásticas" 

- Diferentes vistas para cada sub-frame 

3.1.2.3. Sub-Frames VM 

- Imagens de todos os sub-frames 

- Todos os PN plásticos do modelo VM 

- Estas vistas estarão abaixo do grupo 

"Peças Plásticas" 

- Diferentes vistas para cada sub-frame 

3.1.3 Sub-Conjuntos 

- Imagens de todos os sub-conjuntos 

- Estas vistas estarão abaixo do grupo sub-

conjuntos 

- Diferentes vistas para cada sub-conjunto 

3.1.4.1. Rejeição / Retrabalho 

- Imagens dos principais conjuntos 

soldados definidos pela área de qualidade  

- Laterais, Portas, Bagageiros, Frontal, 

Vertical Member, Longarinas, Teto, 

Assoalhos laterais, painel traseiro 

- Conjuntos de todos modelos FH / FM / VM 
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3.1.4.2. CQ Estoque 

- Imagens dos principais PN's definidos 

pela área de qualidade de materiais e 

qualidade 

- Laterais, Portas, Bagageiros, Frontal, 

Vertical Member, Longarinas, Teto, 

Assoalhos laterais, painel traseiro 

- Conjuntos de todos os modelos: FH, FM e 

VM 

3.1.5. 
Apontamento do 

defeito 

- Apontamentos de cada não conformidade 

devem seguir o padrão estabelecido 

atualmente de Área / Detalhe / Defeito / 

Tempo 

- Áreas definidas conforme modelo atual e 

apontamento por seleção 

- Lista de detalhes conforme modelo atual e 

apontamento por seleção 

- Lista de Códigos de defeitos conforme 

modelo atual, específicas para cada linha 

de processo e apontamento por seleção 

- Tempo com alguns apontamentos pré-

estabelecidos para seleção e possibilidade 

de apontamento livre por digitação 

- Tempo contempla números inteiros e 

decimais 

- Campo observação disponível para uso, 

se necessário 

3.1.6. Database 

- Dados armazenados para sempre 

- Dados visuais e dados por relatórios 

- Todos os níveis de estratificação 

possíveis conforme itens de relatório 

- Database geral e por modelo / peça / 

conjunto 
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3.1.7.1 Relatórios Cabines 

- Exportado para excel em formato por 

colunas, passível de alimentar Matriz QA 

(ferramenta de priorização da área de 

Qualidade) 

- Database total exportada para excel e 

paasível de estratificação por Linha de 

Produto (FH, FM, VM), Mês, Semana, Dia, 

Hora, Área, Detalhe, Defeito, tempos, 

número de série, chassis, etc. 

- Total de defeitos / cabine 

- Tempo total / cabine 

- Total de defeitos / período "x" de tempo 

- Tempo total / período "x" de tempo 

- Total de defeitos / Área 

- Tempo total / Área 

- Total de defeitos / detalhe 

- Tempo total / detalhe 

- Tempo total / defeito 

- FTT 

- Tempo total 

- Mapa de Calor 

3.1.7.2. 
Relatórios Peças 

Plásticas 

- Exportado para excel em formato por 

colunas, passível de alimentar Matriz QA 

(ferramenta de priorização da área de 

Qualidade) 

- Database total exportada para excel e 

paasível de estratificação por Linha de 

Produto (FH, FM, VM), Mês, Semana, Dia, 

Hora, Área, Detalhe, Defeito, tempos, 

número de série, chassis, etc. 

- Total de defeitos / peça ou PN 

- Tempo total / peça ou PN 

- Total de defeitos / período "x" de tempo 

- Tempo total / período "x" de tempo 

- Total de defeitos / Sub-frame 

- Tempo total / sub-frame 

- Tempo total / defeito 

- Tempo total e Mapa de Calor 
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3.1.7.3 
Relatórios Sub-

Conjuntos 

- Exportado para excel em formato por 

colunas, passível de alimentar Matriz QA 

(ferramenta de priorização da área de 

Qualidade) 

- Database total exportada para excel e 

paasível de estratificação por Linha de 

Produto (FH, FM, VM), Mês, Semana, Dia, 

Hora, Área, Detalhe, Defeito, tempos, 

número de série, chassis, etc. 

- Total de defeitos / peça ou PN 

- Tempo total / peça ou PN 

- Total de defeitos / período "x" de tempo 

- Tempo total / período "x" de tempo 

- Total de defeitos / sub-conjunto 

- Tempo total / sub-conjunto 

- Tempo total / defeito 

- Tempo total 

- Mapa de Calor 

3.1.7.4 
Relatórios Peças de 

Solda 

- Exportado para excel em formato por 

colunas, passível de alimentar Matriz QA 

(ferramenta de priorização da área de 

Qualidade) 

- Database total exportada para excel e 

paasível de estratificação por Linha de 

Produto (FH, FM, VM), Mês, Semana, Dia, 

Hora, Área, Detalhe, Defeito, tempos, 

número de série, chassis, etc. 

- Total de defeitos / peça ou PN 

- Tempo total / peça ou PN 

- Total de defeitos / período "x" de tempo 

- Tempo total / período "x" de tempo 

- Total de defeitos / sub-conjunto 

- Tempo total / sub-conjunto 

- Tempo total / defeito 

- Tempo total 

- Mapa de Calor 
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3.1.8. Indicadores 

- Tempo de Retrabalho / Cabine (total e por 

modelo específico, peça específica, PN, 

sub-frame ou sub-conjunto) 

- Tempo de Retrabalho / Mês 

- Tempo de retrabalho / semana 

- Tempo de retrabalho / dia 

- Tempo de retrabalho total 

- PN mais retrabalhados 

- Modelos mais retrabalhados 

- Cabines / Peças Plásticas / Sub-

Conjuntos / Peças de Solda com maior 

custo de retrabalho 

3.2 Código de Barras 

- código de barras em local de fácil acesso 

para o operador 

- código deve inicializar processo de 

registro de não conformidades 

3.3 
Interface com 

CabOnline 

- Não deve haver nenhuma necessidade de 

os operadores que registram não 

conformidades utilizarem, na mesma 

estação, o CabOnline e o QFS 

- As estações com QFS não devem ter que 

registrar nada no CabOnline 

- As necessidades do PCP não devem ser 

comprometidas nas estações que o QFS 

existir 

4.1.1. Tablets F 

- Leve 

- Com proteção 

- Possível de utilizar com luvas de 

produção 

- Bateria que não comprometa andamento 

da produção 

- Fácil de carregar bateria 

4.1.2. Scanners F 

- Leve 

- Móvel 

- Bateria que não comprometa andamento 

da produção 

- Fácil de carregar bateria 
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4.2.1. Tablets VM 

- Leve 

- Com proteção 

- Possível de utilizar com luvas de 

produção 

- Bateria que não comprometa andamento 

da produção 

- Fácil de carregar bateria 

4.2.2. Scanners VM 

- Leve 

- Móvel 

- Bateria que não comprometa andamento 

da produção 

- Fácil de carregar bateria 

4.3.1 Tablets Pintura 

- Leve 

- Com proteção 

- Possível de utilizar com luvas de 

produção 

- Bateria que não comprometa andamento 

da produção 

- Fácil de carregar bateria 

4.3.2. Scanners Pintura 

- Leve 

- Móvel 

- Bateria que não comprometa andamento 

da produção 

- Fácil de carregar bateria 

4.4.1. 
Tablets Peças 

Plásticas 

- Leve 

- Com proteção 

- Possível de utilizar com luvas de 

produção 

- Bateria que não comprometa andamento 

da produção 

- Fácil de carregar bateria 

4.4.2. 
Scanners Peças 

Plásticas 

- Leve 

- Móvel 

- Bateria que não comprometa andamento 

da produção 

- Fácil de carregar bateria 
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4.5.1. Tablets Prédio 30 

- Leve 

- Com proteção 

- Possível de utilizar com luvas de 

produção 

- Bateria que não comprometa andamento 

da produção 

- Fácil de carregar bateria 

4.5.2. Scanners Prédio 30 

- Leve 

- Móvel 

- Bateria que não comprometa andamento 

da produção 

- Fácil de carregar bateria 

4.6.1. Tablets QM 

- Leve 

- Com proteção 

- Possível de utilizar com luvas de 

produção 

- Bateria que não comprometa andamento 

da produção 

- Fácil de carregar bateria 

4.6.2. Scanners QM 

- Leve 

- Móvel 

- Bateria que não comprometa andamento 

da produção 

- Fácil de carregar bateria 

5.1. 
Atualização 

Desenhos 

- Treinamento sobre atualização 

- Atalho fácil dentro do administrador do 

QFS 

- Suporte IT para possíveis dúvidas 

5.2. 

Atualização Códigos 

- Treinamento sobre atualização 

- Atalho fácil dentro do administrador do 

QFS 

- Suporte IT para possíveis dúvidas 

6.1. 
Treinar Produção 

BIW 

- 100% dos usuários definidos treinados e 

validados 

6.2. 
Treinar Produção 

Pintura 

- 100% dos usuários definidos treinados e 

validados 
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6.3. 
Treinar Área de 

Qualidade 

- 100% dos usuários definidos treinados e 

validados 

6.4. 
Treinar Áreas 

Suporte 

- 100% dos usuários definidos treinados e 

validados 

Tabela 8 - Critérios de Acetitação (EAP) 

Fonte – O autor (2018) 

 

3.7 PLANO DE GERENCIAMENTO DE CRONOGRAMA 

3.7.1 Objetivo do Plano de Gerenciamento de Cronograma 

O Plano de gerenciamento do Cronograma, para implantaçãodo software QFS (Quality 

Follow-Up System), define os prazos, atividades, duração e marcos do projeto. 

3.7.2 Lista de Atividades 

O descritivo das atividades e acompanhamento foram registrados em lista de atividades, 

conforme tabela 9 abaixo. O diagrama de Gantt pode ser visto no apêndice B. 

 

Task Name Duration Start Finish Predecessors 

Iniciação 60 days Mon 16/07/18 Fri 05/10/18 
 

   Disponibilizar software 
para área piloto da solda 

3 days Mon 16/07/18 Wed 18/07/18 
 

   Disponibilizar software 
para área piloto da pintura 

3 days Wed 18/07/18 Fri 20/07/18 
 

   Avaliação dos Pilotos 
pelas áreas de produção 

45 days Mon 23/07/18 Fri 21/09/18 2;3 

   Avaliação dos Pilotos pela 
área de Qualidade 

30 days Mon 23/07/18 Fri 31/08/18 2;3 

   Adequação ao uso 45 days Mon 06/08/18 Fri 05/10/18 2;3 

Planejamento 90 days Mon 08/10/18 Fri 08/02/19 1 

   Plano de Gerenciamento 
do Projeto 

10 days Mon 08/10/18 Fri 19/10/18 
 

   Plano de Gerenciamento 
de Stakeholders 

8 days Mon 22/10/18 Wed 31/10/18 
 

   Plano de Gerenciamento 
de Comunicações 

2 days Thu 01/11/18 Fri 02/11/18 9 

   Plano de Gerenciamento 
de Escopo 

10 days Thu 01/11/18 Wed 14/11/18 
 

   Plano de Gerenciamento 8 days Thu 15/11/18 Mon 26/11/18 11 
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de Qualidade 

   Plano de Gerenciamento 
de Cronograma 

5 days Tue 27/11/18 Mon 03/12/18 11;12 

   Plano de Gerenciamento 
de Custos 

4 days Tue 04/12/18 Fri 07/12/18 11;12;13 

   Plano de Gerenciamento 
de Recursos 

3 days Mon 10/12/18 Wed 12/12/18 13;14 

   Plano de Gerenciamento 
de Riscos 

8 days Thu 13/12/18 Mon 24/12/18 8;11;15 

   Plano de Gerenciamento 
de Aquisições 

3 days Mon 24/12/18 Wed 26/12/18 
 

   Aprovação do Plano de 
Projeto pelos Stakeholders 

15 days Mon 21/01/19 Fri 08/02/19 8;9;10;11;12;13;14;15;16;17 

Execução 120 days Fri 15/02/19 Thu 01/08/19 
 

   Programar imagens das 
cabines FH 

5 days Fri 15/02/19 Thu 21/02/19 
 

   Programar imagens das 
cabines FM 

5 days Fri 22/02/19 Thu 28/02/19 20 

   Programar imagens das 
cabines VM 

5 days Fri 01/03/19 Thu 07/03/19 21 

   Programar imagens das 
cabines Reposição 

5 days Fri 08/03/19 Thu 14/03/19 22 

   Validar Imagens das 
cabines (todos os modelos) 

3 days Fri 15/03/19 Tue 19/03/19 23;20;21;22 

   Programar imagens dos 
Sub-Frames FH 

5 days Fri 15/03/19 Thu 21/03/19 23 

   Programar imagens dos 
Sub-Frames FM 

5 days Fri 22/03/19 Thu 28/03/19 25 

   Programar imagens dos 
Sub-Frames VM 

5 days Fri 29/03/19 Thu 04/04/19 26 

   Validar Imagens das 
cabines (todos os sub-
frames) 

3 days Fri 05/04/19 Tue 09/04/19 25;26;27 

   Programar imagens das 
peças avulsas de solda 

10 days Wed 10/04/19 Tue 23/04/19 28 

   Programar atualização 
dos apontamentos de 
defeito 

5 days Wed 24/04/19 Tue 30/04/19 29 

   Validar apontamento de 
defeitos 

3 days Wed 01/05/19 Fri 03/05/19 30 

   Programar atualização da 
database 

5 days Wed 24/04/19 Tue 30/04/19 
 

   Validar database 3 days Wed 01/05/19 Fri 03/05/19 32 

   Programar atualização 
dos relatórios  

20 days Wed 24/04/19 Tue 21/05/19 
 

      Atualizar relatórios de 5 days Wed 24/04/19 Tue 30/04/19 
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cabines 

      Atualizar relatórios de 
sub-frames 

5 days Wed 01/05/19 Tue 07/05/19 35 

      Atualizar relatórios de 
sub-conjuntos 

5 days Wed 08/05/19 Tue 14/05/19 36 

      Atualizar relatórios de 
peças de solda 

5 days Wed 15/05/19 Tue 21/05/19 37 

   Validar relatórios 5 days Wed 22/05/19 Tue 28/05/19 34 

   Programar geração de 
indicadores 

20 days Wed 29/05/19 Tue 25/06/19 39 

   Validar indicadores 5 days Wed 26/06/19 Tue 02/07/19 40 

   Projeto de criação do 
código de barra na 
documentação de produção 

75 days Mon 01/04/19 Fri 12/07/19 
 

   Validação do código de 
barras 

10 days Mon 15/07/19 Fri 26/07/19 42 

   Criar interface com 
CabOnline 

90 days Fri 15/03/19 Thu 18/07/19 
 

   Validar interface com 
CabOnline 

10 days Fri 19/07/19 Thu 01/08/19 44 

   Comprar Scanners 90 days Fri 01/03/19 Thu 04/07/19 
 

   Comprar Tablets 90 days Fri 01/03/19 Thu 04/07/19 
 

Controle 90 days Fri 02/08/19 Thu 05/12/19 19 

   Treinamento para 
funcionários da produção 
de solda e pintura 

75 days Fri 02/08/19 Thu 14/11/19 
 

   Treinamento para 
funcionários da qualidade 

30 days Mon 19/08/19 Fri 27/09/19 
 

   Treinamento para as 
demais áreas suporte 

48 days Tue 01/10/19 Thu 05/12/19 
 

Encerramento 20 days Fri 06/12/19 Thu 02/01/20 48 

   Finalizar checklist da EAP 
junto aos Stakeholders 

10 days Fri 06/12/19 Thu 19/12/19 
 

   Escrever as Lições 
Aprendidas 

10 days Thu 19/12/19 Wed 01/01/20 
 

Tabela 9 - Lista de Atividades do Cronograma 

Fonte – O autor (2018) 

 

3.8 PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

3.8.1 Objetivo do Plano de Gerenciamento de Custos 

O Plano de gerenciamento de Custos, para implantação do software QFS (Quality Follow-Up 

System), define os custos do projeto e como estes serão gerenciados e como são distribuídos. 
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3.8.2 Custos de implantação do QFS 

3.8.2.1 Custo de IT 

São os custos de IT que envolvem a construção do ambiente virtual, configurações, instalação 

do servidor local. 

Valor de investimento R$110.000,00. 

3.8.2.2 Custo de Equipamentos 

São os custos para compra dos equipamentos necessários para as novas estações que 

receberão o QFS. Durante execução do projeto serão feitas avaliações para confirmação do 

uso de tablets ou desktops, sendo o primeiro a custo de R$ 12.000,00 por nova estação e o 

segundo R$ 3.000,00 por nova estação. 

Valor de investimento R$ 24.000,00 (no caso de utilização de tablets). 

3.9 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

3.9.1 Objetivo do Plano de Gerenciamento de Riscos 

O Plano de gerenciamento dos Riscos, para implantação do software QFS (Quality Follow-Up 

System), define quais as etapas utilizadas para identificação, avaliação e ação sobre os riscos 

aplicáveis ao projeto e as suas entregas, explicando de modo detalhado como os processos de 

gerenciamento de riscos são executados. 

3.9.2 Gerenciamento dos Riscos 

Gerenciar os riscos do projeto requer um plano de riscos englobando os principais processos 

de gerenciamento definidos abaixo. O plano de riscos é desenvolvido e aprovado durante a 

fase de planejamento do projeto para confirmar os métodos utilizados, mas deve ser 

atualizado ao longo de todo o tempo de vida do projeto. 

3.9.2.1 Identificação dos Riscos 

A etapa de identificação dos riscos é realizada inicialmente na fase de planejamento do 

projeto e atualizada ao longo da execução do projeto. Para identificação dos riscos, são 

utilizados métodos como reuniões individuais com Stakeholders e reuniões com grupos de 

Stakeholders para utilização de Brainstormings. Além da identificação dos riscos, nesta etapa 
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é realizada a identificação dos impactos que os riscos levantados apresentarão, caso venham a 

ocorrer. 

Durante a fase de identificação dos riscos para o projeto do qual este trabalho trata, foram 

utilizadas todas as técnicas abordadas anteriormente mas, principalmente, entrevistas com os 

Stakeholders considerados no Plano de Gerenciamento de Stakeholders como os mais 

interessados e os que deveriam ser gerenciados de perto. Após identificação dos riscos, os 

mesmos foram apontados com suas respectivas consequências na tabela 10 abaixo: 

 

Passo 1: Identificação dos Riscos 

Id No. Descrição do Risco Impacto se o risco ocorrer 

QFS_01 Equipe de implementação não disponível 

integralmente para o projeto 

Atrasos na execução e 

falhas nas validações 

(retrabalhos) 

QFS_02 Não há um gerente de projetos da área de IT 

alocado para o projeto 

Execução do projeto 

comprometida 

QFS_03 Demanda QFS não é priorizada em relação 

as demais atividades da área de produção 

Etapas de validação e 

acompanhamento mal 

executadas 

QFS_04 QFS não consegue se comunicar com Cab-

Online 

Operações da fábrica 

comprometidas; 

 

Trabalhos redobrados nas 

estações de inspeção e 

ajuste; 

QFS_05 QFS não consegue se comunicar com o 

sistema Stripe 

Operações da fábrica 

comprometidas; 

 

Inviabilidade do QFS 

QFS_06 Recursos financeiros de IT indisponíveis para 

início do projeto 

Atrasar início do projeto 
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QFS_07 Demandas das áreas de Qualidade, 

Produção e Engenharia não atendidas ou 

negligênciadas 

Pacotes não entregues de 

acordo com requisitos 

QFS_08 Software leva muito tempo para processar 

atividades 

Aumenta tempo de operação 

das estações de inspeção e 

retrabalho 

QFS_09 Dificuldade na utilização do software pelas 

equipes de operação 

Atraso nas operações e 

aumento de tempos de ciclo 

QFS_10 Dificuldade na utilização do software pelas 

equipes das áreas suporte 

Dificuldade nas operações 

de controle de informações, 

análise de dados e 

gerenciamento de fábrica 

QFS_11 Não há possibilidade de eliminação da ficha 

branca 

Inviabiliza grande parte dos 

ganhos da proposta do 

projetoo 

QFS_12 Relatórios gerados pelo QFS não atendem 

todas as demandas de produção que hoje 

são gerenciadas pelo Cab-Online 

Dificuldade nas operações 

de controle de informações, 

análise de dados e 

gerenciamento de fábrica 

QFS_13 Inexistência de todos os desenhos de 

cabines, modelos, sub-frames e PN 

necessários 

Funcionalidades visuais do 

QFS comprometidas 

QFS_14 Impossibilidade de instalação de estações de 

QFS em locais diferentes dos utilizados no 

PoC 

Concentração em poucas 

estações e falta de 

comunicação entre toda 

fábrica 

QFS_15 Não há possibilidade de mapear diferentes 

funções para diferentes estações e tipos de 

registro 

Falta de informações 

necessárias para 

determinadas funções e 

análises específicas 

Tabela 10 - Identificação dos Riscos 

Fonte – O autor (2018) 
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3.9.2.2 Avaliação dos Riscos 

Na etapa de avaliação dos riscos, foi utilizada metodologia existente na empresa que está 

realizando o projeto. O método consiste em identificar primeiramente a natureza do risco, 

classificando o mesmo em Q (Qualidade), D (Entrega/Prazo), C (Custos) ou F (Feature). 

A segunda avaliação se refere aos Impactos e Probabilidade. Para esta avaliação é utilizada 

uma escala de impactos com valores 1 (Menores), 5 (Moderados), 25 (Maiores) e 100 

(Severos), e uma escala de probabilidade com valores 1 (Baixa – 0% à 30%), 5 (Média – 30% 

à 70%) e 10 (Alta – 70% à 100%). A relação entre a avaliação de  Impacto e Probabilidade 

resulta no nível do Risco, conforme figura 5 abaixo. A mesma encontra-se no anexo A. 

 

 

Figura 5 - Mapa do Nível dos Riscos 

Fonte – DVP, traduzido (2018) 

 

Ainda na etapa de avaliação dos riscos, após definição do nível do risco, deve-se avaliar o 

tempo de resposta necessário para este risco. A classificação é curto prazo, médio prazo ou 

longo prazo e, com esta avaliação, obtem-se o tipo de ação necessária, conforme figura 6 

abaixo: Agir imediatamente, Urgente, Planejar ou Monitororar. A tabela encontra-se também 

no anexo B. 

Alta Probabilidade (10)

Probabilidade de ocorrência do risco 

identificado é 70%-100%

Médio Médio Alto Alto

Média Probabilidade (5)

Probabilidade de ocorrência do risco 

identificado é 30%-70%

Baixo Médio Médio Alto

Baixa Probabilidade (1)

Probabilidade de ocorrência do risco 

identificado é 0 - 30%

Baixo Baixo Médio Médio

Impacto Baixo Impacto (1) Médio Impacto (5) Alto Impacto (25) Muito Alto Impacto (100)

Q uality and F eature

Problema menor e apenas 

alguns clientes perceberão

Problema Moderado 

Clientes notarão o 

problema mas é possível 

aguardar a próxima revisão 

planejada.

Problemas Maiores 

O problema demandará 

ações antes da próxima 

revisão planejada

Problemas Severos

Funções inte rrompidas /  

Segurança  

comprometida

Product and Project Cost

O problema causa um 

pequeno  excedente no 

custo do projeto.

O problema causa um 

moderado  excedente no 

custo do projeto.

O problema causa um 

significa tivo  excedente no 

custo do projeto.

O problema causa um 

severo  excedente no custo 

do projeto.

D elivery (time)

O problema causa um 

pequeno  atraso no 

cronograma do projeto.

O problema causa um 

moderado  atraso no 

cronograma do projeto.

O problema causa um 

atraso significa tivo no 

cronograma do projeto.

O problema causa um 

atraso severo no 

cronograma do projeto.
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Figura 6 - Tabela de Ações para os riscos 

Fonte – DVP, traduzido (2018) 

 

Da mesma forma que a etapa de identificação dos riscos, as avaliações destes riscos foram 

realizadas com entrevistas com os Stakeholders considerados no Plano de Gerenciamento de 

Stakeholders como os mais interessados e os que deveriam ser gerenciados de perto. Após 

avaliação dos riscos, os mesmos foram apontados com suas respectivas consequências na 

tabela 11 abaixo: 

 

Passo 2: Avaliação do Risco 

QDCF Impacto Probabilidade Nível do Risco Tempo de ação Prioridade 

D 5 5 Médio Médio Planejar 

Q 25 5 Médio Curto Urgente 

Q 25 5 Médio Médio Planejar 

C 100 5 Alto Curto AGIR IMEDIATAMENTE 

Matriz de Ação para gerenciamento do risco

Agir imediatamente Urgente Planejar

Monitorar Monitorar Monitorar

Curto Médio Longo

Antes do próximo gate

Em até dois gates  ou 

problema contínuo Mais de dois gates

AGIR IMEDIATAMENTE: Você está atrasado. Execute as ações imediatamente

Urgente: Ações tomadas ja reduziram o risco e ações planejadas serão efetivas

Planejar: Tenha uma ação SMART robusta para reduzir o risco com o tempo

Monitorar: Tenha certeza de que o risco não está aumentando

Não é necessário considerar o tempo real até o próximo gate  para AGIR

IMEDIATAMENTE e URGENTE quando existir um prazo limite para ação

Urgente Planejar MonitorarMédio

Baixo

Tempo limite 

para resposta

Descrição das 

prioridades e 

recomendações

*Nota

Alto

Nível do 
risco
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C 100 5 Alto Longo Planejar 

D 5 10 Médio Médio Planejar 

Q 100 5 Alto Longo Planejar 

C 100 5 Alto Médio Urgente 

C 25 5 Médio Longo Monitorar 

C 25 5 Médio Longo Monitorar 

C 100 5 Alto Curto AGIR IMEDIATAMENTE 

Q 25 10 Alto Médio Urgente 

Q 25 10 Alto Médio Urgente 

Q 25 5 Médio Médio Planejar 

Q 5 10 Médio Médio Planejar 

Tabela 11 - Avaliação dos Riscos 

Fonte – O Autor (2018) 

 

3.9.2.3 Plano de Ação para os Riscos 

Após identificação e avaliação dos riscos, é necessário definir quais são os planos de ação, 

responsáveis e prazos para cada risco identificado. Nesta etapa de elaboração do Plano de 

Projeto, foram direcionados os responsáveis pela ação, mas o acompanhamento deverá ser 

feito ao longo do projeto, conforme tabela 12 abaixo: 

 

Passo 3: Plano de Ação dos Riscos 

Responsável Ações Planejadas Commentários Follow-up Aberto / Fechado 

NB Definição da equipe de projetos 

alinhada a coordenação e gerência 

de qualidade e produção; 

Necessidade e tamanho da demanda 

devem estar claros; 
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NB / LC Definição do Gerente de Projetos 

aprovado e alinhado com a Gerência 

de Produção e Gerência de IT 

      

LL / LG Alinhamento, engajamento e 

comprometimento da gerência de 

produção firmado. Reuniões de 

acompanhamento do projeto com 

nível gerencial 

      

NB / HD Comprovação técnica da área de IT 

que mostra comunicação entre os 

dois softwares e try-outs 

      

NB / HD / LC Comprovação técnica da área de IT 

que mostra comunicação entre os 

dois softwares e try-outs 

      

LC Alocar recursos nos planos de 

investimento 

      

LL Executar plano de qualidade e follow-

up de ações e entregas de pacotes. 

      

NB / HD Utilizar servidor local e não mais o 

servidor na Suécia como no PoC 

      

HD Treinamento e acompanhamento 

para as equipes de produção 

      

HD Treinamento e acompanhamento 

para as equipes de suporte 

      

LL Definir estratégia e confirmar 

exigência legal sobre 

armazenamento de registros e 

relatórios de cabine 

      

LL / HD Realizar demonstração do Cab-

Online com os responsáveis pelo 

QFS e áreas suporte e de produção 

que utilizam Cab-Online 

      

LL Levantamento de todos os dados e 

desenhos de CATIA para os modelos 
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de cabine presentes no escopo do 

QFS 

HD / LC Definir locais e recursos 

(equipamentos) necessários 

      

HD / LL Realizar demonstração do Cab-

Online com os responsáveis pelo 

QFS e áreas suporte e de produção 

que utilizam Cab-Online 

      

Tabela 12 - Plano de Ação dos Riscos 

Fonte – O Autor (2018) 

 

3.10 PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES 

3.10.1 Objetivo do Plano de Gerenciamento de Aquisições 

O Plano de Gereciamento de aquisições, para implantação do software QFS (Quality Follow-

Up System), define quais serão as estratégias para aquisições de recursos necessários para 

elaboração do projeto. 

3.10.2 Aquisição dos novos equipamentos 

A única necessidade de aquisição deste projeto são equipamentos que serão utilizados nas 

novas estações que receberão o software. Para tal, a compra será feita internamente através da 

direção de IT e conta específica do projeto. Ofertará apenas os produtos do catálogo interno 

que são entregues e instalados pela própria área de IT da empresa. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 

4.1.1 Justificativa 

Durante mapeamento do processo produtivo de fabricação de cabines de caminhões no setor 

automotivo, foi verificado que, durante os processos de inspeção, apontamento e registro de 

defeitos, existiam inumeros desperdícios, dentre os quais são possíveis citar: alto tempo para 

registro em ficha física à mão, atividade duplicada ao transferir os dados da ficha de defeitos 

para o sistema e impressões desnecessárias de papel. 

Após mapeamento do processo de inspeção e apontamentos de defeitos, os desperdícios 

somaram aproximadamente R$ 215.000,00 de custos anuais com atividades que não agregam 

valor ao produto final, como preenchimento de fichas e planilhas, além do custo de impressão 

de documentos por veículo produzido. 

4.1.2 Objetivos e Metas do Projeto 

O presente trabalho tem como objetivo principal elaborar um Plano de Projeto para 

implementação do software, contendo planos de gerenciamento para diferentes áreas de 

conhecimento do Guia PMBOK (PMI, 2017). Para tal, será apresentado inicialmente um 

Plano de Gerencimaneto dos Stakeholders e um Plano de Comunicação, além de um Plano de 

Gerenciamento de Recursos. Em seguida será elaborado e apresentado um Plano de 

Gerenciamento de Escopo, Plano de Gerenciamento de Qualidade, Plano de Gerenciamento 

do Cronograma e Plano de Gerenciamento de Custos. Por fim, será apresentado um Plano de 

Gerenciamento de Riscos e Plano de Gerenciamento de Aquisições. 

4.1.3 Descrição do Produto 

Software para uso da área de qualidade de produção para registros, armazenamento e geração 

de dados estatísticos, relatórios e indicadores referentes à apontamentos de defeitos e desvios 

de produção. 

4.1.4 Designação do Gerente do Projeto 

Em análise. 
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4.1.5 Restrições e Premissas 

O projeto em questão não apresenta restrições que se mostrem impatantes de maneira elevada 

em relação a prazo para execução e também não são vistas limitações em relação a análise do 

escopo definido. As seguintes premissas foram listadas: 

 Cronograma flexível, uma vez que o projeto é uma iniciativa interna da fábrica e não 

uma demanda vertical da organização. 

 Não haverá impactos no Cabine Online durante desenvolvimento da interface entre 

este e o QFS. 

 Os arquitetos e técnicos de IT não mudarão durante toda execução do projeto. 

 Utilização de servidor local irá resultar em software rápido e ágil. 

 Equipe do Cabine Online cooperará durante todo tempo de vida do projeto, conforme 

demanda. 

 Apoio da liderança e diretoria durante execução do projeto. 

 Custos definidos com base em benchmarking com outras plantas é o ideal. 

 

4.1.6 Relação dos Principais Envolvidos 

Niklas Björkman – Responsável Global do QFS 

Heron Dantas – Arquiteto de IT 

Rafael Figueiro – Responsável Cabine Online 

Luciano Carpes – Gerente de IT 

Luiz Luz – Analista de Qualidade 

Huric Melo – Técnico de Qualidade 

Antonio Martins – Técnico de Produção e Cabine Online 

João Gaspar – Líder de Produção Solda 

Joelson Araújo – Líder de Produção Pintura 
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4.1.7 Principais Riscos 

Os principais riscos foram definidos como aqueles que, no Plano de Gerenciamento de 

Riscos, foram avaliados como de alto nível e com tempo de resposta necessário em curto e 

médio prazo e estão demonstrados na tabela 13 abaixo. 

 

Passo 1: Identificação dos Riscos 
  

Passo 2: Avaliação dos Riscos 

Id No. Descrição do Risco Impacto Probabilidade Nível 
do 
Risco 

Tempo 
de 
Ação 

Prioridade 

QFS_04 QFS não consegue se comunicar com Cab-
Online 

100 5 Alto Curto 
Prazo 

Agir 
Imediatamente 

QFS_08 Software leva muito tempo para processar 
atividades 

100 5 Alto Médio 
Prazo 

Urgente 

QFS_11 Não há possibilidade de eliminação da ficha 
branca 

100 5 Alto Curto 
Prazo 

Agir 
Imediatamente 

QFS_12 Relatórios gerados pelo QFS não atendem 
todas as demandas de produção que hoje 
são gerenciadas pelo Cab-Online 

25 10 Alto Médio 
Prazo 

Urgente 

QFS_13 Inexistência de todos os desenhos de 
cabines, modelos, sub-frames e PN 
necessários 

25 10 Alto Médio 
Prazo 

Urgente 

Tabela 13 - Principais Riscos 

Fonte – O Autor (2018) 

 

 

 

 

Curitiba,  _____de____________ de________. 

 

___________________________________________ 

RESPONSÁVEL PELO ACEITE 
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5. RECOMENDAÇÕES 

Após elaboração do Plano de Projeto apresentado e análise por parte do autor deste trabalho e 

stalkeholders do projeto, algumas recomendações foram listadas para dar início ao projeto, 

muitas delas levando-se em conta os principais riscos apresentados no TAP. Abaxo, segue 

lista com tais recomendações: 

 

 Apontar um Gerente de Projetos que seja da área de IT local e que já tenha participado 

da implantação do QFS em outras plantas do grupo. 

 Iniciar o projeto apenas com a confirmação legal de que a ficha para apontamento de 

defeitos pode ser eliminada fisicamente e substituída pelo registro digital do QFS. 

 Dedicar um representante da área de Qualidade para estar disponível sempre que 

houver necessidade de consultas durante o projeto. 

 Sempre envolver os representantes do Cab Online nas decisões do projeto e 

principalmente mudanças de escopo (mesmo quando não afetam diretamente a 

interface com o Cab Online). 

 Validar todas as entregas com os representantes da produção e líderes de produção. 
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6. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi elaborar um Plano de Projeto completo para a implantação de 

um software de controle de qualidade em uma empresa do setor automotivo. Para tal, os 

objetivos específicos contemplavam a elaboração de dez planos de gerenciamento 

relacionados à áreas de conhecimento do Guia PMBOK - Project Management Body Of 

Knowledge (PMI, 2017) que deveriam ser feitos e apresentados junto ao Plano de Projeto. 

Diante disso, conclui-se que o trabalho obteve sucesso, pois todos os Planos de 

Gerenciamento individuais que foram propostos foram desenvolvidos e entregues de modo 

que as principais práticas presentes em diferentes processos listados pelo Guia PMBOK (PMI 

2017) foram contemplados. De acordo com a natureza do Projeto e a maturidade da empresa, 

alguns planos de gerenciamento das áreas de conhecimento foram explorados em maior ou 

menor intensidade. 

Os Planos de Gerenciamento de Stakeholders e Riscos, que passaram pelos processos de 

Identificação, Avaliação e Plano de Ação, o desenvolvimento dos Planos de Gerenciamento 

de Escopo (com EAP e dicionário elaborado com os stakeholders), Cronograma e 

Gerenciamento de Qualidade, além do Plano de Gerenciamento de  Recursos foram 

fundamentais para o resultado final do Plano entregue, o Termo de Abertura do Projeto, que 

foi apresentado para os principais interessados e aprovado, aguardando apenas a confirmação 

da gerência para início do projeto. 

Em relação ao autor do Plano de Projeto apresentado, a elaboração deste trabalho foi de 

grande enriquecimento acadêmico e profissional, uma vez que o desenvolvimento deste 

material abordou todos os temas trabalhados ao longo do MBA de Gerenciamento de Projetos 

e tornou as metodologias e práticas mais claras e sólidas para o desenvolvimento e 

gerenciamento do presente projeto e futuros projetos dos quais ele participará ou irá liderar. 
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7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

As práticas adotadas neste trabalho podem ser utilizadas como referência para quaisquer 

outros projetos de implementação de softwares ou demais projetos executados, 

principalmente, na empresa na qual este Plano foi desenvolvido. Assim como o Guia PMBOK 

(PMI, 2017), as práticas apresentadas neste trabalho podem ser utilizadas de modo a aumentar 

as chances de sucesso de um projeto. 
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9. APÊNDICES 

9.1 APÊNDICE A – ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 
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9.1 APÊNDICE B – DIAGRAMA DE GANTT 
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10. ANEXOS 

10.1 ANEXO A – MAPA DO NÍVEL DOS RISCOS 

Alta Probabilidade (10) 
Probabilidade de ocorrência do risco 

identificado é 70%-100% 
Médio Médio Alto Alto 

Média Probabilidade (5) 
Probabilidade de ocorrência do risco 

identificado é 30%-70% 
Baixo Médio Médio Alto 

Baixa Probabilidade (1) 
Probabilidade de ocorrência do risco 

identificado é 0 - 30% 
Baixo Baixo Médio Médio 

Impacto Baixo Impacto (1) Médio Impacto (5) Alto Impacto (25) Muito Alto Impacto (100) 

Quality and Feature 

Problema menor e apenas 
alguns clientes perceberão 

Problema Moderado  
 
Clientes notarão o 
problema mas é possível 
aguardar a próxima revisão 
planejada. 

Problemas Maiores  
 
O problema demandará 
ações antes da próxima 
revisão planejada 

Problemas Severos 
 
Funções interrompidas / 
Segurança comprometida 

Product and Project Cost 

O problema causa um 
pequeno excedente no 
custo do projeto. 

O problema causa um 
moderado excedente no 
custo do projeto. 

O problema causa um 
significativo excedente no 
custo do projeto. 

O problema causa um 
severo excedente no custo 
do projeto. 

Delivery (time) 

O problema causa um 
pequeno atraso no 
cronograma do projeto. 

O problema causa um 
moderado atraso no 
cronograma do projeto. 

O problema causa um 
atraso significativo no 
cronograma do projeto. 

O problema causa um 
atraso severo no 
cronograma do projeto. 
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10.2 ANEXO B – TABELA DE AÇÕES PARA OS RISCOS 

 

Matriz de Ação para gerenciamento do risco

Agir imediatamente Urgente Planejar

Monitorar Monitorar Monitorar

Curto Médio Longo

Antes do próximo gate

Em até dois gates  ou 

problema contínuo Mais de dois gates

AGIR IMEDIATAMENTE: Você está atrasado. Execute as ações imediatamente

Urgente: Ações tomadas ja reduziram o risco e ações planejadas serão efetivas

Planejar: Tenha uma ação SMART robusta para reduzir o risco com o tempo

Monitorar: Tenha certeza de que o risco não está aumentando

Não é necessário considerar o tempo real até o próximo gate  para AGIR

IMEDIATAMENTE e URGENTE quando existir um prazo limite para ação

Urgente Planejar MonitorarMédio

Baixo

Tempo limite 

para resposta

Descrição das 

prioridades e 

recomendações

*Nota

Alto

Nível do 
risco


