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Resumo

O presente trabalho desenvolveu um plano de gerenciamento projeto com base no guia

PMBOK para a ampliação de uma fábrica de celulose e papel na cidade de Três Barras no

estado de Santa Catarina. São descritos os planos ou estratégias para fazer um bom

gerenciamento passando pelas etapas de iniciação, planejamento, execução, monitoramento,

controle e encerramento, seguindo as boas práticas, para que o projeto seja entregue dentro do

prazo, orçamento, qualidade e respeitando aspectos de segurança e ambientais.

Palavras Chave: Projeto. Gerenciamento.Papel. Celulose.



Abstract

This paper has developed a Project Management Plan based on PMBOK guide to be used in a

pulp and paper mill upgrade located at Tres Barras city in Santa Catarina state. The plans or

strategy are describes going through initiating, planning, execution, monitoring, controlling

and closing, using the best practices, for the project does not exceed cost, schedule and that all

deliverables reach the requested quality respecting the safety and environmental issues.

Key Words: Project. Management. Paper. Pulp.
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente o Brasil, é um dos países, com grande destaque no setor florestal mundial. Sendo

este, iniciado ainda na década 50, com Plano de Metas durante o Governo JK, o qual tinha

como prioridade a industrialização acelerada do país. Com investimentos em infraestrutura,

transportes, educação, a construção de Brasília entre outros.

A indústria de Celulose e Papel, que são produtos oriundos de base florestal, estavam contidas

no plano. Porém, a partir da década de 60, que mais investimentos foram realizados no setor

florestal, com a isenção de impostos sobre os plantios, conforme (lei n.º 5.106 de 1966), onde

estes eram destinados as siderúrgicas com carvão vegetal e a produção de celulose.

Como resultado do programa de incentivos fiscais, entre 1965 e 1985 a área de plantios

florestais  no  Brasil,  principalmente  dos  gêneros Eucalyptus e Pinus,  saltou  de  500  mil  para

aproximadamente 4,5 milhões de hectares, distribuídos nos chamados “distritos florestais”,

regiões alvo para a indústria de base florestal.

A curva de aprendizado durante esses 20 anos foi longa e intensa, especialmente nas áreas de

silvicultura, manejo e genética. Para dar suporte ao desenvolvimento da silvicultura, o

governo federal criou duas autarquias: o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal

(IBDF), com a missão de planejar e coordenar a política florestal, e o Centro Nacional de

Pesquisa de Florestas da Embrapa (CNPF), com o intuito de desenvolver tecnologias para

implantação e manejo dos plantios florestais. No momento em que os plantios atingiram uma

área significativa e entraram em produção, iniciou-se a fase de consolidação do negócio

florestal no Brasil.

Ainda na fase de maturação do negócio florestal no Brasil, houve uma rápida expansão e

diversificação, podendo-se destacar o crescimento das indústrias de Celulose e Papel, e a

siderurgia a carvão vegetal, bem como o desenvolvimento da indústria de painéis

reconstituídos. Além disso, a produção de serrados e laminados a partir de madeira de plantios

florestais substituiu o uso de madeira de florestas nativas. No início da década de 2000, a

indústria de base florestal viu-se confrontada com as forças socioambientais, fenômeno

surgido no início da década de 1970 que se consolidou nos anos 2000, questionando seu

modelo de desenvolvimento. Como resposta, houve um esforço significativo por parte da

indústria na busca da sustentabilidade socioambiental, o que conduziu o setor a certificar

praticamente todos os seus plantios florestais.
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Entre 2005 e 2015, a indústria brasileira de base florestal tornou-se um negócio de classe

mundial, altamente competitivo no mercado internacional, em especial devido à alta

produtividade de suas florestas plantadas. (POYRY 2017).

O país é referência mundial no manuseio de floresta de Eucalipto e Pinus, devido ao clima

favorável  para  o  plantio,  o  investimento  em  pesquisa  e  desenvolvimento  que  são  fatores

essenciais, também a organização do setor privado, mão de obra altamente qualificada,

planejamento sócio-ambiental, a bioctenologia, a genética, o manejo florestal e a rotatividade

das florestas plantadas.

Com  a  ascensão  dos  mercados  emergentes  no  mundo,  em  especial  o  asiático,  e  com  a

sustentabilidade como pilar de qualquer projeto, produtos de base florestal tem sido

alavancados. Os hábitos nestas regiões tem mudado, e o consumo de papel para uso pessoal e

de embalagens tem aumentando de maneira significativa, assim como a substituição de

plásticos por determinados papéis.

1.1 O MERCADO DE PAPEL E CELULOSE

1.1.1 O PAPEL

O mercado de papel e celulose está em constante crescimento. O patamar consumido em 2011

de aproximadamente 400 milhões de toneladas deve se elevar para mais de 500 milhões em

2025, o que representa crescimento anual de 1,6%. Dividindo-se o mercado, a categoria de

papéis gráficos(escrita e impressão) devem recuar em países desenvolvidos e crescer em

países em desenvolvimento, especialmente em função da popularização da informática e

digitalização de documentos. Porém, papéis para higiene ou materiais de embalagens

avançarão em todas as regiões do mundo.
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Figura 1 - Estimativa mundial de consumo de papel.

Fonte portal da industria, 2019.

Quando analisamos a Figura 1, é possível ver uma estabilidade no consumo de papel nos

países  desenvolvidos,  nas  regiões  da  América  do  Norte  e  Europa,  e  em  crescimento

significativo em países em desenvolvimento, em especial em países da Ásia.

As duas figuras abaixo, resumem a tendência de consumo para papéis de embalagem, tissue

(papel para higiene pessoal) e gráficos, por regiões.

Comprovando a mudança drástica de comportamento dos hábitos nas diversas regiões, as

plataformas digitais, como smartphones, tablets, scaners, sites de compras como amazon, best

buy e etc, tem contribuido de forma significativa na redução do consumo nos países

desenvolvidos. Por outro lado, nos países em desenvolvimento, o aumento do poder aquisitivo

da classe média tem movimentado o setor de papéis de higiene pessoal e embalagens.
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Figura 2 - Consumo de papéis nos países desenlvolvidos e em desenvolvimento.

Fonte Poyry, 2017.

A figura abaixo, destaca os maiores produtores mundiais, assim como as principais empresas

do setor.

Figura 3 - Países e Empresas produtores de papel.

Fonte Poyry, 2017.

Para estes dados da figura 3, é importante destacar a importância do Brasil, que em 2017 era o

oitavo maior pordutor de papel mundial, e também o grupo WestRock, que será o Businees

Case do trabalho que será proposto adiante.
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1.1.2 A CELULOSE

Com o crescimento do consumo dos vários tipos de papéis, a demanda por Celulose

consequentemente aumentará.

O Brasil foi em 2016, o segundo maior produtor de celulose mundial. A produção pode ser

por processos químicos e mecânicos, o primeiro é mais utilizado, devido a maior eficiência da

extração das fibras de Celulose da Madeira.

Os processos químicos, geram fibras denominadas de Curtas e Longas, conforme o tipo de

madeira utilizada, que são de Eucalipto e Pinus respectivamente.

O processo mecânico ou de alto rendimento, gera uma celulose menos nobre.

Figura 4 - Panorama Mundial da Celulose .

Fonte Poyry, 2017.
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A figura acima destaca a quantidade e o tipo de celulose produzida no mercado brasileiro. E a

produção em cenário mundial. Outro ponto a salientar é 69% desta celulose é destinada

exportação.

O Brasil foi em 2015, o maior exportador de Celulose no mundo enquanto a China a maior

importadora.

Figura 5 - Maiores exportadores de celulose em 2015.

Fonte GEDF-CD/FIEP (2016).
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Figura 6 - Maiores importadores de Celulose em 2015.

Fonte GEDF-CD/FIEP (2016).

O Brasil  é  muito  competitivo  frente  aos  outros  países,  pois  oferece  um preço  mais  baixo  ao

mercado externo, devido ao menor custo de produção e ao clima favorável do país e às

características de produção das empresas brasileiras, como a utilização da biotecnologia e de

engenharia genética que colaboram para a produtividade brasileira, principalmente na etapa

florestal, que é maior em comparação com os outros países (DEPEC/BRADESCO,2016).

Figura 7 - Preço da tonelada de celulose em 2015.

Fonte GEDF-CD/FIEP (2016).
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1.2 O PROCESSO KRAFT DE PRODUÇÃO DE CELULOSE

O processo de fabricação de celulose consiste basicamente na transformação da madeira em

material fibroso, que é denominado pasta, polpa ou celulose industrial.

Tem início na área de manuseio de madeira, onde a matéria-prima é recebida, em caminhões

que as transportam.

As toras são recebidas com casca e são descarregadas e cortadas ao meio. Após o corte, são

processadas em descascadores de tambor rotativo.

Dos descascadores, as toras são conduzidas aos picadores, onde são transformadas em

cavacos. Estes são estocados em pilhas e transportados por correias até os silos dos digestores,

onde se inicia o processo de cozimento.

O cozimento consiste em submeter os cavacos a uma ação química do licor branco forte (soda

cáustica mais sulfeto de sódio) e do vapor d'água no digestor a fim de dissociar a lignina

existente entre as fibras. As fibras liberadas são, na realidade, a celulose industrial. A figura-8

mostra a função da lignina.

Figura 8 - Funções  da Fibra e Lignina.

O digestor é um vaso de pressão, onde os cavacos e licor branco forte são introduzidos

continuamente pela parte superior. O tempo total do cozimento da madeira é de 120 minutos,

e realiza-se do topo até o centro do digestor. Do centro até a parte inferior, realiza-se uma

operação de lavagem, a fim de se retirar a solução residual - o licor preto fraco (licor branco

forte usado no cozimento mais lignina dissociada da madeira), que será enviada para a ilha de

recuperação, onde ocorre a recuperação química do licor negro. Este é utilizado como
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combustível na caldeira de recuperação para geração de energia, onde os compostos orgânicos

do licor são queimados e os compostos inorgânicos são separados para reagir e se tornarem

licor branco, que será reutilizado no digestor.

Após a lavagem, a celulose é retirada do digestor, sendo em seguida submetida à outra

operação de lavagem nos difusores, para então ser depurada. A depuração consiste em

submeter à celulose industrial à ação de peneiramento (durante a lavagem, as impurezas

solúveis são removidas, mas para obter uma celulose de alta qualidade devem-se remover

também as impurezas sólidas).

Após essa operação, a celulose, agora livre de impurezas, é submetida a um processo de

branqueamento, que consiste em tratá-la com peróxido de hidrogênio, dióxido de cloro,

oxigênio e soda cáustica em cinco estágios diferentes, com seus respectivos filtros lavadores.

Pode-se definir o branqueamento como um tratamento que visa melhorar as propriedades da

celulose industrial - alvura, limpeza e pureza química, entre outras.

Após o branqueamento, a celulose é depurada novamente e enviada para a secagem. Nesta

operação a água é retirada da celulose, até que esta atinja o ponto de equilíbrio com a umidade

relativa do ambiente (90% de fibras e 10% de água).

A máquina de secagem é constituída de três elementos: mesa plana, prensas e uma máquina

secadora. Na parte final da máquina secadora fica a cortadeira, que reduz a folha contínua em

outras menores, de formato padrão, 67 x 92cm. Essas folhas formam os fardos com 250kg de

celulose, oito dos quais constituem uma unidade de carga (de 2 ton) para fins de transporte e

carregamento.

Atualmente, uma fábrica de grande porte é projetada para uma capacidade de produção de

cerca de 2.000.000 toneladas por ano de celulose.
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Figura 9 - Processo Kraft para produção de Celulose.

1.2.1 LINHA DE FIBRAS (Fiber Line)

A linha de fibras, que é basicamente onde a celulose é gerada, é composta basicamente dos

seguintes processos:

MANUSEIO DA MADEIRA (Wood Handling): Processo que envolve todo o manuseio da

madeira, tais como, descascar, picar e selecionar (peneirar) a madeira. Ocorre no pátio de

madeira.

COZIMENTO (Cooking): Processo no qual a madeira será misturada com alguns agentes

químicos a uma determinada temperatura e pressão para “separar as fibras”. Neste processo

utiliza-se o licor branco, que é um licor recuperado no ciclo de recuperação. O equipamento

que é responsável pelo cozimento é denominado DIGESTOR, durante esse processo gases

sulfurosos reduzidos (TRS) e metanol são gerados os quais são tratados mais adiante durante

o processo.
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LAVAGEM (Washing): Processo posterior ao cozimento, para retirar os líquidos utilizados

no cozimento. Neste processo retiramos o licor preto, que é o licor que utilizamos como

combustível na Caldeira de Recuperação, e que será recuperado para retornar a licor branco e

ser reutilizado no digestor (COZIMENTO).

As fibras então seguem para o processo de BRANQUEAMENTO (Bleaching) OU

DESLIGNIFICAÇÃO (Oxygen deslignification), onde serão misturadas a outros elementos

químicos, tais como cloro, e oxigênio para tratar a polpa.

A próxima etapa é composta pela SECAGEM (Pulp Drying) E ENFARDAMENTO (Baling)

da celulose. Esta etapa é realizada através de diferentes equipamentos, tais como,

depuradores, mesa plana, prensas, secadores e cortadeiras.

1.2.2 RECUPERAÇÃO QUÍMICA (Recovery Cycle)

A recuperação dos químicos ocorre no ciclo de recuperação química que é composta pelas

seguintes etapas:

O licor preto que sai da lavagem / cozimento é muito fraco, ou seja, possui muita água em sua

composição, e dessa forma não poderia ser queimado nas caldeiras de recuperação devido às

reações químicas que se formaria com o licor fundido.

Sendo assim, esse licor deve ser concentrado, para reduzir a quantidade de água presente na

mistura. O processo responsável pela concentração do licor preto (transformação de licor

preto fraco em licor preto forte) é denominado EVAPORAÇÃO (Evaporation), processo este

que onde possui diversas etapas para evaporar a água e aumentar a concentração de licor

preto.

Depois desta etapa o licor aquecido vai para a CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO (Recovery

Boiler) onde a parte orgânica será utilizada como combustível para ser queimado, e a parte

inorgânica do licor irá se tornar smelt (fundido), que em seguida será misturado com licor

branco fraco no tanque de dissolução para formar licor verde. Além de transformar o licor

preto em licor verde, as caldeiras de recuperação química possuem outra função, que se

assimila com qualquer outro tipo de caldeira, que é produzir e armazenar vapor sob uma
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pressão superior a atmosférica para ser utilizado na fábrica e em uma turbina, para gerar

energia elétrica, abastecendo toda a planta e muitas vezes inclusive vendendo o excedente.

O licor verde formado no tanque de dissolução segue para a CAUSTIFICAÇÃO

(Recausticizing) que é o processo responsável pela transformação do licor verde em licor

branco,  que  será  reutilizado  no  processo  de  COZIMENTO.  Neste  processo  o  licor  verde  é

misturado com cal e se torna então novamente licor branco. Conforme a figura-10.

Figura 10 - Esquema dos processos da Linhas de Fibras e Recuperação Química.

1.3 BUSINESS CASE

Como mencionado anteriormente, em 2017 o Brasil foi o oitavo maior produtor de papel

mundial. Contrario ao caso da Celulose, grande parte dos diversos tipos de papéis produzidos

são para uso doméstico, e o restante é exportado.
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Figura 11 - Cenário da produção do Papel no Brasil em 2017.

Fonte Poyry, 2017.

Estima-se que o mercado de papel na América do Sul cresça a uma taxa 2% ao ano no período

de 2016 a 2030. O Brasil figura como o maior produtor de papéis da região, sendo o maior

volume produzido de papéis Containerboard (para embalagens corrugadas). As principais

empresas produtoras de papel na América do Sul são: Klabin, CMPC, Smurfit Kappa, Suzano

e International Paper – todas com presença no mercado brasileiro.

A produção de papéis no Brasil em 2016 chegou a 10,3 milhões de toneladas, conforme

mostra a figura 11. Desse total, constam como os principais tipos os papéis para embalagens

corrugadas (53%), seguidos pelos de imprimir & escrever (24%). A Figura 12 apresenta a

produção de papel por tipo nesse período.
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Figura 12 - Produção Brasileira de Papel por tipo.

Fonte Bracelpa/Ipa, 2017.

O crescimento médio da produção brasileira de papel entre 2000 e 2016 foi de 2,5% a.a. Em

relação a 2014, a produção de 2016 diminuiu devido a crise econômica. A figura abaixo,

apresenta a distribuição da capacidade de produção de papéis por empresa no Brasil.

Figura 13 - Capacidade de produção por empresa no Brasil.

Fonte Poyry, 2017.
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As principais produtoras de papel no Brasil são Klabin, International Paper, Suzano,

WestRock, responsáveis por 88% da capacidade instalada. Os papéis para embalagem e

imprimir & escrever são os grupos de produtos mais relevantes para a indústria brasileira de

papel.

Quando analisamos os papéis para embalagens, também denomidados containerboard, a

capacidade instalada no país foi de uma produção de 4,2 milhões em 2017. Atualmente a

Klabin é o maior produtor brasileiro de papéis para embalagens, seguida pela WestRock, pela

International Paper e pela Celulose Irani. Os dez maiores produtores representam 75% da

capacidade instalada. A figura abaixo mostra a produção por empresa em 2017.

Figura 14 - Principais produtoras de embalagens containerboard.

Fonte Poyry, 2017.

Pela figura 14, é possível verificar que a Klabin é lider absoluta de produção. O grupo

WestRock, se encontra em segundo lugar. E como existem perspectivas de aumento da

demanda de 1% ao ano até 2020 para este tipo de papel juntamente ao aumento do consumo

na ásia, o grupo WestRock vai executar um projeto de expansão da sua fábrica existente em

Três Barras, no estado de Santa Catarina.

Onde uma nova linha de produção será instalada com a capacidade de produzir 500.00

toneladas por ano de celulose não branqueada, que será utilizada também em suas outras
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unidades em outros estados para a produção de papéis para embalagem. Este projeto faz parte

do plano estratégico de expansão da empresa, aumentar o market share nacional e ainda se

consolidar como segundo maior produtor nacional.
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2. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Nome do Projeto: Expansão Três Barras - TBEP

Gerente do Projeto: Renan Moreira de Souza Revisão: 10
Elaborado por: Rafael Dos Santos Data da versão: 15/07/2019
Revisado por: Renan Moreira de Souza Data da revisão:25/07/2019
Aprovado por:Edmarson Bacelar Data da aprovação:25/08/2019

Tabela 1 - Responsáveis Técnicos pelo projeto.

2.1 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O Projeto faz parte de um plano integrado de expansão do grupo Westrock, o qual a celulose

produzida pela nova linha de produção, será posteriormente transformada em papelão

ondulado nas outras unidades fábris do grupo para a fábricação de embalagens.

Estas embalagens serão destinadas a atender a atual e futura demanda dos mercados interno e

externo. Com relação primeiro, as industrias de alimentos e cimenteiras serão os principais

clientes.  No  que  se  refere  ao  mercado  externo,  os  clientes  asiáticos  são  os  destinos  para  a

produção.

A viabilidade projeto de expansão da planta de fabricação de papel e celulose, foi realizada

pela metodologia FEL (Front-End-Loading) para a análise técnica, financeira e econômica

para o prosseguimento do projeto e continuidade nos investimentos envolvidos no projeto.

2.2 OBJETIVOS

O presente projeto tem como missão realizar todo o gerenciamento de todas as disciplinas

envolvidas para a implantação de uma nova linha de produção de celulose não branqueada no

grupo WestRock, unidade Três Barras/SC no prazo de 24 meses após a assinatura do contrato,

com budget de 1 bilhão de reais, para a produção anual de 500.000 toneladas.

Após o inicio de operação da nova linha de produção, o grupo irá se consolidar como segundo

maior produtor no mercado nacional de papéis Containerboard ou Embalagens.
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2.3 DESCRIÇÃO DO PRODUTO DO PROJETO

Como resultado do projeto, deverão ser entregues todas as plantas que integram o processo

produtivo de papel e celulose. Todos os equipamentos pertinentes a cada planta, devem ser

entregues a equipe de operação da fábrica devidamente testados conforme instruções dos

fábricantes.

As plantas/áreas listadas abaixo, devem ser entregues dentro da área de construção

estabelecida para o projeto que consiste em 100.000 m².

· Pátio de Madeira;
· Linha de Fibras;
· Secagem;
· Máquina de Papel de Embalagem;
· Evaporação;
· Caldeira de Recuperação;
· Caustificação e Forno de Cal;
· Caldeira de Força;
· Tratamento de Água;
· Tratamento de Efluentes.

2.4 PREMISSAS E RESTRIÇÕES

2.4.1 PREMISSAS

· Financiamento aprovado pelo BNDES;
· Licença ambiental liberada.
· Haverá Mão de obra capacitada para operação após implantação;
· Haverá bom relacionamento com os sindicatos locais, sem greves durante o período;
· Não haverá alteração na legislação ambiental, fiscal e tributária;
· Cenário Político estável;
· Possível encontrar fornecedores qualificados com as ISO’s 9001, 14001 e 18001;
· Infraestrutura civil estará dísponível para início das obras na data acordada.
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2.4.2 RESTRIÇÕES

· Budget para implantação do projeto de 1 bilhão de reais;
· Contratar empresas de mão de obra locais;
· Matéria prima certificada.
· Seguir metodologia Pmbok.
· Fornecedores de tecnologia com referências consolidadas.

2.5 DESIGNAÇÃO DO GERENTE E COORDENADOR DO PROJETO

O gerente do projeto será o Sr Renan Moreira de Souza, o qual possuí vasta experiência em

projetos no ramo de papel e celulose. Trabalhou em projetos de novas fábricas nos último 5

anos, como Veracel, Klabin e Suzano.

Para a coordenação do projeto, será nomeado o Sr Rafael Dos Santos, o qual esteve envolvido

em projetos de novas fábricas dos grupos Klabin, Suzano, International Paper e também

trabalhou na equipe do último projeto de modernização da unidade Três Barras em 2012.

O gerente terá como responsabilidade:

· Liderar a equipe de projetos, motivando e dando feedback.

· Delegar funções.

· Realizar reuniões semanais com a equipe.

· Realizar reuniões quinzenais com os stakeholders principais.

· Entregar relatórios semanais durante a montagem dos equipamentos e diário durante o
comissionamento aos stakeholders.

· Autorizar eventos de pagamentos aos principais fornecedores conforme entrega dos
pacotes de trabalho.

· Autorizar a mobilização e desmobilização do PMO no site.

2.6 RISCOS

Os seguintes riscos foram identificados.

· Bloqueio nos financiamentos (BNDES e acionistas);

· Atraso nas liberações de licenças;

·  Reprovação da comunidade local em relação ao projeto;

·  Instabilidade política;

· -Intensificação de problemas sociais na comunidade;
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· Cotação do dólar acima de R$ 3,80;

·  Bloqueio das importações na aduana;

· Falência de fornecedores durante o projeto;

· Excesso de chuvas durante a construção civil;

· Alterações na legislação trabalhista, tributária e fiscal;

· Falta de capacitação local para mão de obra de operação da fábrica após start up;

2.7 STAKEHOLDERS PRINCIPAIS

Dentre os que podem afetar ou ser afetados pelo projeto, temos os acionistas, governo federal

e estadual, comunidade, IMA-SC, brokers, diretores, funcionários diretos e indiretos,

fornecedores (equipamentos, serviços e materiais), clientes e propriedades vizinhas,

concorrentes.

2.8 CUSTOS

Foram realizadas as estimativas dos custos para os pacotes de trabalho conforme a tabela

abaixo.

Principais Fases Datas estimadas Custos estimados
Estudos de viabilidade 1,5 ano 15 milhões
Engenharia básica 1 ano 10 milhões
Suprimentos 2 anos 300 milhões
Engenharia detalhada 1 ano 35 milhões
Construção civil 1,4 anos 150 milhões
Montagem mecânica 1 ano 300 milhões
Montagem elétrica 8 meses 70 milhões
Montagem instrumentação 6 meeses 70 milhões
Comissionamento e start up 6 meses 50 milhões

Tabela 2 - Estimativa de Custos para fases do projetos.
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Curitiba, 25 de JULHO de 2019

__________________________________________

Diretor Executivo WestRock
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3. PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO

3.1 GERENCIAMENTO DO ESCOPO

O gerenciamento de escopo a ser realizado, esta baseado na declaração de escopo, na estrutura

analítica do projeto e na validação das entregas. Que devem estar de acordo com os requisitos

e especifícaçoes do produto.

3.2 REQUISITOS DAS PARTES INTERESSADAS

Os requisitos e expectativas são descritos no plano de gerenciamento de stakeholders.

3.3. DECLARAÇÃO DE ESCOPO

Nome do Projeto: Expansão Três Barras - TBEP

Gerente do Projeto: Renan Moreira de Souza Revisão: 10
Elaborado por: Rafael Dos Santos Data da versão: 15/07/2019
Revisado por: Renan Moreira de Souza Data da revisão:25/07/2019
Aprovado por:Edmarson Bacelar Data da aprovação:25/08/2019

3.3.1 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O Projeto faz parte de um plano integrado de expansão do grupo Westrock, o qual a celulose

produzida pela nova linha de produção, será posteriormente transformada em papelão

ondulado nas outras unidades fábris do grupo para a fábricação de embalagens.

Estas embalagens serão destinadas a atender a atual e futura demanda dos mercados interno e

externo. Com relação primeiro, as industrias de alimentos e cimenteiras serão as principais

clientes.  No  que  se  refere  ao  mercado  externo,  os  clientes  asiáticos  são  os  destinos  para  a

produção.

A viabilidade projeto de expansão da planta de fabricação de papel e celulose, foi realizada

pela metodologia FEL (Front-End-Loading) para a análise técnica, financeira e econômica

para o prosseguimento do projeto e continuidade nos investimentos envolvidos no projeto.
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3.3.2 OBJETIVOS

O presente projeto tem como missão realizar todo o gerenciamento de todas as disciplinas

envolvidas para a implantação de uma nova linha de produção de celulose não branqueada no

grupo WestRock, unidade Três Barras/SC no prazo de 24 meses após a assinatura do contrato,

com budget de 1 bilhão de reais, para a produção anual de 500.000 toneladas.

Após o inicio de operação da nova linha de produção, o grupo irá se consolidar como segundo

maior produtor no mercado nacional de papéis Containerboard ou Embalagens.

3.3.3 ESCOPO DO PROJETO

O escopo do projeto consiste na iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e

encerramento da implantação de uma da planta de celulose em Três Barras/SC, em uma área

100 000 m², com capacidade para a produção de 500.000 t/ano de celulose não branqueada,

com o start up da planta em até 24 meses após a assinatura do contrato, e com um budget de

1bilhão de reais. O fornecimento será em caráter EPC (Engineering, procurement and

construction).

As fases que englobam o gerenciamento são:

· Estudo de viabilidade.

· Kick off meeting do projeto.

· Detalhamento.

· Aquisições.

· Civil.

· Montagem mecânica, elétrica e automação.

· Comissionamento.

· Start up.

· Operação assitida.

· Encerramento e Lessons Learned.

Todas integradas com o cronograma e orçamento do projeto.
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3.3.4 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

· Zero Acidentes com afastamento durante toda a execução do projeto;
· Entrega do projeto no prazo máximo de 2 anos;
· Atingir a capacidade de 500.000 t no máximo em até 1 ano após o start up;
· Papéis produzidos dentro das específicações fornecidas pela cliente, com alta

resistência e durabilidade.

3.3.5 EXCLUSÕES

As exclusões, são itens ou taferas que estão fora do escopo do projeto e escopo do produto.
Algumas são listadas abaixo:

· Infraestrutura na área onde será realizada a construção da nova linha de produção,
como ruas e calçadas.

· Infraestrutura das estradas de acesso a fábrica, para o transporte de equipamentos
pesados.

· Locais de capacitação para a mão de obra local, como SESI, SENAI entre outros.
A prefeitura em parceria com estas instituições deve oferecer cursos de capacitação a
população para que futuramente possam concorrer a posto de trabalho que serão
oferecidas pelo projeto de expansão.

3.3.6 PREMISSAS

· Financiamento aprovado pelo BNDES;
· Licença ambiental liberada.
· Haverá Mão de obra capacitada para operação após implantação;
· Haverá bom relacionamento com os sindicatos locais, sem greves durante o período;
· Não haverá alteração na legislação ambiental, fiscal e tributária;
· Cenário Político estável;
· Possível encontrar fornecedores qualificados com as ISO’s 9001, 14001 e 18001;
· Infraestrutura civil estará dísponível para início das obras na data acordada.
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3.3.7 RESTRIÇÕES

· Budget para implantação do projeto de 1 bilhão de reais;
· Contratar empresas de mão de obra locais;
· Matéria prima certificada.
· Seguir metodologia Pmbok.
· Fornecedores de tecnologia com referências consolidadas.

3.3.8 LIGAÇÕES A OUTROS PROJETOS

Este projeto tem a mesma magnitude do Projeto PUMA que foi realizado pelo grupo Klabin

há dois anos.

Curitiba, 25 de JULHO de 2019

__________________________________________

Diretor Executivo WestRock

__________________________________________

Prefeito de Três Barras

__________________________________________

Secretário do Meio Ambiente de Três Barras

__________________________________________

Presidente da Comunidade de Moradores

__________________________________________

Gerente do Projeto WestRock
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3.4. ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO (EAP)

A estrutura analítica do projeto sem encontra no Anexo 1.

3.5 VALIDAÇÃO DAS ENTREGAS

As entregas serão validadas somente se estiverem de acordo com a matriz de requisitos. Um

termo de aceite deverá ser assinado pelo especialista da área/equipamento, pelo gerente do

projeto e fornecedor.

3.6 CONTROLE E MONITORAMENTO DO ESCOPO

Todas as entregas que forem validadas devem ser atualizadas no cronograma, atualizando o

avanço real do projeto.

Se houver a necessidade de mudança de escopo, deverá ser preenchido um termo e aprovado

pelo gerente do projeto, se for pertinente a ele, senão o Diretor(Sponsor) deverá ser acionado.

4 PLANO DE GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÃO E STAKEHOLDERS

Os stakeholders do projeto foram mapeados e classificados conforme as suas expectativas,

influências, engajamento e poder.

A comunicação com estes stakeholders será realizada por meio reuniões quinzenais e próximo

ao término do projeto de caráter semanal. Informes de desempenho semanais serão enviados a

todos os envolvidos, e o gerente de projeto terá a responsabilidade de captar o feedback e

propor planos de ação para que as expectativas possam ser atendidas.
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4.1 GERENCIAMENTO STAKEHOLDERS

4.1.1 STAKEHOLDERS MAPEADOS

A tabela abaixo mostra os principais stakeholders e expectativas de cada um.

PARTES INTERESSADAS EXPECTATIVAS

Diretor Executivo Grupo WestRock
Entrega do projeto no prazo e dentro do orçamento

esperado.

Prefeito de Três Barras
Retornos dos impostos para a cidade e ofertas de
empregos para a população.

BNDES Retorno do capital emprestado ao grupo WestRock.

Comunidade Local Ofertas de empregos e oportunidades no comércio.

Empregados empreiteiras Trabalhar durante todo o projeto.

Fornecedores Serem selecionados para fazerem parte do projeto.

Gerente do Projeto Conduzir o projeto sem surpresas.

Equipe do Projeto Entregar o projeto dentro do escopo, prazo e custo.

Secretária de Meio Ambiente
Que as entradas e saídas da linha de produção

estejam dentro da legislação.

Acionistas Retorno do capital investido.

Empresas do setor concorrentes
Acompanhar a resposta do mercado quando a nova
linha de produção iniciar as operações.

Ministério do Trabalho Que todas as regras da legislação sejam cumpridas.

Tabela 3 - Mapeamento dos stakeholders.
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4.1.2 INFLUÊNCIA, PODER E ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS

PARTES INTERESSADAS INFLUÊNCIA ENGAJAMENTO PODER

Diretor Executivo Grupo
WestRock

ALTA ALTO ALTO

Prefeito de Três Barras ALTA BAIXO ALTO

BNDES ALTA BAIXO ALTO

Comunidade Local BAIXA BAIXO ALTO

Empregados empreiteiras BAIXA MEDIO ALTO

Fornecedores BAIXA MEDIO ALTO

Gerente do Projeto ALTA ALTO MEDIO

Equipe do Projeto ALTA ALTA BAIXA

Secretária de Meio Ambiente ALTA BAIXO ALTO

Acionistas ALTA BAIXO ALTO

Empresas do setor

concorrentes
BAIXA BAIXO BAIXO

Ministério do Trabalho ALTA MEDIO ALTO

Tabela 4 - Influência e poder dos stakeholders.
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4.1.3 ESTRATEGIAS PARA MONITORAR E CONTROLAR O ENGAJAMENTO.

A tabela abaixo mostra o engajamento atual e o desejável para o projeto, também as

estratégias que serão utilizadas para tal.

PARTES INTERESSADAS
ENGAJAMENTO

ATUAL
ENGAJAMENTO

DESEJÁVEL
ESTRATÉGIA

Diretor Executivo Grupo

WestRock

ALTO ALTO
Mantê-lo informado constantemente de

todas as fases do projeto com os devidos
Kpi’s.

Prefeito de Três Barras BAIXO MEDIO Convidá-lo a visitar a obra mensalmente.

BNDES BAIXO BAIXO Não aplicável.

Comunidade Local BAIXO ALTO

Fazer a divulgação dos benefícios que o

novo projeto irá trazer por meio da TV, rádio,
cartazes e redes sociais.

Empregados empreiteiras MEDIO ALTO
Acordos e reuniões frequentes com

sindicatos.

Fornecedores MEDIO ALTO
Facilitar o trabalho e bonificação por

entregas antes do prazo.

Gerente do Projeto ALTO ALTO Reuniões com o Sponsor para um feedback.

Equipe do Projeto ALTA ALTO

Feedback e motivação constante do GP.

Confraternização a cada etapa macro do

projeto concluída.

Secretária de Meio Ambiente BAIXO MEDIO
Enviar relatórios de KPI’.s antes da data
acordada.

Acionistas BAIXO BAIXO Não Aplicável.

Empresas do setor

concorrentes
BAIXO BAIXO

Não Aplicável

Ministério do Trabalho MEDIO MEDIO Reportar horas trahalhadas a cada mês.

Tabela 5 - Estratégias para manter stakeholders engajados.
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4.2 GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO

O presente plano de comunicação tem como finalidade definir a estratégia da troca de

informações e garantir o entendimento entre as partes interessadas durante as fases de

iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento do projeto. De

forma que as informações tramitadas permitam o fácil entendimento dos envolvidos.

Para cada parte interessada, o plano de comunicação apresenta uma mídia, um período e um

responsável para enviar as informações. A atualização pode ser diária, semanal, mensal,

dependendo o grau de envolvimento no projeto.

No anexo 2, estarão detalhados como será realizada a comunicação com todos os stakeholders

do projeto. Será disponibilizada uma lista com os contatos de toda a equipe do projeto, a qual

será distribuida aos envolvidos desde a fase de iniciação até o encerramento.



31

5. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CRONOGRAMA

Este plano tem por objetivo determinar as diretrizes para o planejamento, acompanhamento e

controle de tempo no projeto. Desta forma, serão definidos os critérios para elaboração de

cronograma, bem como definidas as datas macros para o projeto.

O cronograma deverá respeitar as datas macros definidas conforme cronograma abaixo:

Figura 15 – Cronograma (elaborado em Microsoft Project).

Todo documento deverá ser elaborado utilizando a ferramenta Microsoft Project, versão 2013

ou superior. Para a Medição de avanço físico do projeto serão utilizadas curva S para

acompanhamento do %. Eles deverão ser quinzenalmente atualizados e reportados para o

Gerente de Projetos para acompanhamento do avanço físico.

No caso de o avanço físico estar abaixo do previsto, deve-se indicar no relatório as

responsabilidades dos desvios (atrasos). No caso de necessidade de reprogramação ou

replanejamento de datas, elas deverão ser juntamente definidas entre contratante e contratada,

com plano de recuperação, se necessário.



32

As medições de avanço físico devem acontecer quinzenalmente (16 a 15 de cada mês)

deveremos apresentar os Avanços do Projeto e a curva S respectiva. Mensalmente (até o dia

18) emitir o Relatório Mensal do Projeto e no posteriormente apresentar ao departamento de

planejamento os valores apontados com justificativas e relatórios.
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6. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS

Neste capítulo definimos as rotinas e necessidades para o devido gerenciamento de custos do

projeto.

Todos os custos do projeto deverão ser devidamente apontados no sistema (SAP).

Mensalmente  o  projeto  será  submetido  a  reunião  REP  –  Relatório  Econômico  de  Projeto  o

qual é extraído do RTP - Relatório de Tendência de Projeto do sistema SAP (corporativo). No

REP são verificados os seguintes pontos:

- Aquisições em andamento;

- Próximas aquisições;

- Fluxo de caixa;

- Oportunidades de ganho;

- Ameaças de perdas;

- Horas Orçadas x Horas Planejadas x Horas Realizadas;

- Custo Médio H/h Orçado x Custo Médio H/h Realizado;

- Programação de OCV (Outros Custos Variáveis);

- Programação de H/h mensalmente;

- Programação de Medições financeiras de fornecedores;

- Acompanhamento de avanço físico do projeto;

- GVA (Gestão de Valor Agregado);
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7. PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

O plano de qualidade irá descrever  como os processos e métricas de qualidade que devem ser

seguidos. O projeto deverá gerar o mínimo custo de não qualidade possível,  de  maneira  a

evitar retrabalhos e atrasos. O que podem afetar diretamente o custo final do projeto.

7.1 POLÍTICA CORPORATIVA DE QUALIDADE

Todos os fornecedores e colaboradores devem seguir as políticas de qualidade e segurança da

WestRock, conforme abaixo:

· Será pré requisito para os fornecedores participarem do processo terem todas ISOS
vigentes.

· Serão exigidas as ISOS de qualidade(9001), meio ambiente(14001), segurança do
trabalho(18001).

· Serão visitados e avaliados os procedimentos de fábricação e qualidade.

· Todos os equipamentos que serão fabricados para o projeto serão inspecionados no
fábricante e auditados pela equipe de qualidade do projeto.

· O equipamento só será aceito com todos os certificados concluídos de acordo com
todas as normas técnicas.

· Inspeções por meio de check list serão realizadas antes da validação das entregas.

7.2 ESPECÍFICAÇÕES E REQUISITOS DO PRODUTO E PROJETO

O controle das especificações serão realizados em duas etapas, durante a montagem e a

operação da planta.

Durante a montagem:

· Qualidade dos materiais como tubulações, equipamentos, bombas, painéis elétricos.
Serão conferidos de acordo com a documentação pelos responsáveis de cada área.

· Serão realizados os pagamentos somente se as especificações forem cumpridas.

· As entregas deveram ser feitas de acordo com o cronograma.
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· Atender o requisito estabelecido pelos stakeholders.

· Será criado um portal aonde os fornecedores irão incluir as folhas de dados e
atualização dos cronogramas.

· Se as informações não estiverem como as padronizadas, o GP irá retornar
imediatamente.

· Se as entregas atrasarem será aplicada multa ao fornecedor, conforme estabelecido em
contrato.

Durante a operação:

· Será realizada a operação assistida para acompanhar as variáveis pelos fornecedores

para que as varíávies de processo sejam otimizadas para maximizar a eficiência, como

por exemplo, produção de papel, insumos químicos, consumo de água conforme o

especificado no escopo.

7.3 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE

As  ferramentas  de  Ishikawa  e  Modelo  de  Fluxograma  serão  usados  para  a  resoluçao  de

problemas de qualidade.

Durante a fabricação e montagem dos equipamentos, auditorias serão realizadas mensalmente

e semanalmente no fornecedor e na obra respectivamente.

O Plano de qualidade deve ser revisado mensalmente com a aplicação das lições apreendidas

por meio do conceito PDCA , para a melhoria contínua dos processos.

A tabela abaixo será usada para o gerenciamento e controle da qualidade.
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Requisitos Indicadores Metas Métricas Frequência

Prazo do Projeto
Acompanhar variações no

cronograma do projeto

Realizar o projeto no

tempo programado - 24

meses

Menor/Maior que 5% será

aceitável
Semanal

Custo do Projeto
Acompanhar variações no

orçamento do projeto

Realizar o projeto dentro

do custo estimado - R$ 1

bilhão.

Menor/Maior que 5% será

aceitável
Semanal

Escopo do Projeto
Acompanhar alterações no

escopo do projeto

Realizar o projeto

conforme o escopo

definido

Atender 100% das

entregas apresentadas na

EAP

Quinzenal

Qualidade do Projeto
Gerar documentos de não

conformidades

Auditorias internas,

plano de ação corretivas

e preventivas para as

não conformidades

Gerar relatórios para todas

as não conformidades
Quinzenal

Aquisições
Verificar o andamento dos

contratos de terceiros

Auditorias para avaliar

cumprimento dos

contratos, plano de ação

corretivas e preventivas

para as não

conformidades

Atender 100% das

entregas apresentadas na

EAP, garantindo a

qualidade das entregas

Quinzenal

Comunicação
Gerar relatórios de

andamento do projeto

Confirmação de

recebimento do relatório

de andamento do

projeto

Recebimento do relatório

para todos envolvidos,

sem atrasos, cumprindo o

plano de comunicação

Mensal

Recursos Humanos

Verificar a habilidade e

conhecimento de todos os

recursos do projeto.

Inclusive sinergia entre

equipes

Auditorias para avaliar

desempenhos.

Nível de satisfação com

desempenho acima de

95%

Quinzenal

Processos

Avaliar se estratégia para

condução do projeto está

adequada a cumprir seus

objetivos

Auditorias periódicas

para avaliar os processos

que regem a condução

do projeto

Processos ajustados e

adequados a garantir a

qualidade da entrega

Quinzenal

Tabela 6 - Diretrizes para o Gerenciamento da Qualidade.
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8. PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES E RECURSOS

Neste  capítulo  definimos  as  tratativas  para  a  gerenciamento  de  aquisições  e  recursos  no

projeto.

Para o gerenciamento de aquisições deverão ser seguidos os processos do Departamento de

Suprimentos, o qual realiza todas as compras do projeto (serviços, materiais e equipamentos).

Para o processo de compra, primeiro deverá ser realizada a elaboração de SC (Solicitação de

Compra) pelo requisitante. Após isto, o Comprador Técnico irá realizar as cotações (no

mínimo 3) e o nivelamento técnico e comercial das propostas.

A melhor proposta que atende nos quesitos técnicos e comerciais será selecionada. Na

sequência será realizada a abertura de pedido de compra para o fornecedor. Durante o período

de fabricação será realizado o follow up junto ao fornecedor pelo Setor de Diligenciamento e

Inspeções.

Para os recursos será seguido a seguinte matriz de responsabilidade bem como as respectivas

ferramentas para gestão:

TIPO DE RECURSOS RESPONSÁVEL FERRAMENTAS

Recursos Humanos
Departamento de Recursos

Humanos
Histograma; Workload; Excel

Recursos Materiais Departamento de Suprimentos SAP; Excel

Recursos Financeiros Controladoria SAP; Excel

Dados e informações Departamento de TI SAP; Excel

Tabela 7 - Recursos do projeto.
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9. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Este plano tem por objetivo definir como serão conduzidas das atividades de gerenciamento

de riscos no projeto, para identificação, priorização, análise quantitativa e qualitativa,

planejamento de respostas aos riscos e o monitoramento e controle dos riscos identificados no

projeto.

A principal fonte de informações sobre riscos para este projeto é o Gerente de Projeto e

especialistas responsáveis por cada disciplina (processos, civil, mecânica, elétrica,

instrumentação e automação), que possuem larga experiência em reformas e upgrades de

plantas industriais de fabricação de papel e celulose. Certamente as suas opiniões irão agregar

muito em relação às dificuldades e oportunidades que podem influenciar o andamento do

projeto.

O Gerente de Projetos irá realizar a convocação de reunião para os responsáveis de cada

disciplina, para a realização da coleta, identificação, priorização, análises e respostas aos

riscos.

A reunião inicial para coleta de riscos deverá ocorrer 1 semana após o Kickoff Meeting com

os sponsors do projeto. Para tal reunião, serão utilizadas as técnicas de Brainstorming,

entrevistas e SWOT, assim como os Lessons Learned de projetos anteriores para a coleta dos

riscos identificados pelos participantes. Esta reunião deverá possuir duração de dois dias, em

auditório, período o qual os colaboradores envolvidos deverão estar livres de suas atividades

rotineiras, para dedicação exclusiva à reunião, sem interferências. Neste período, deverá ser

realizado todo levantamento, análise e consolidados os planos de respostas aos riscos

levantados.

Mensalmente deverá ser realizada uma reunião, para monitoramento e controle do Plano de

Gerenciamento de Riscos, bem como o devido acompanhamento dos riscos listados

inicialmente e acompanhamento de seus planos de respostas.

Todos os riscos não previstos no plano devem ser incorporados ao projeto dentro do

monitoramento e controle de mudanças de riscos, durante o ciclo de vida do projeto.
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9.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Durante os estudos de viabilidade do projeto, todos os riscos foram mapeados e a RBR (Risk

Breakdown Structure) a seguir foi confeccionada para representar os dez principais riscos.

A partir de cada risco identificado, as estratégias para as respostas e oportunidades foram

traçadas.

Figura 16 - Estrutura Analítica de Risco (EAR)

9.2 RESPOSTAS AOS RISCOS E OPORTUNIDADES

As estratégias de respostas possíveis aos riscos identificados pelo projeto serão as

transferências, a mitigação e a eliminação para os riscos que se constituam ameaças ao

projeto, e a provocação e o melhoramento para os riscos que possam se tornar oportunidades.
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9.3 PROBABILIDADE E GRAVIDADE

Os riscos identificados serão qualificados na sua probabilidade de ocorrência e impacto ou

gravidade dos seus resultados.

· Probabilidade

Baixa: a probabilidade de ocorrência do risco pode ser considerada pequena ou imperceptível

(menor do que 20%).

Média: existe uma probabilidade razoável de ocorrência do risco (probabilidade entre 20 e

60%).

Alta: o risco é iminente (probabilidade maior que 60%).

· Gravidade

Baixa:  o  impacto  do  evento  de  risco  é  irrelevante  para  o  projeto,  tanto  em termos  de  custo,

quanto de prazos, podendo ser facilmente resolvido.

Média:  o  impacto  do  evento  de  risco  é  relevante  para  o  projeto  e  necessita  de  um

gerenciamento mais preciso, sob pena de prejudicar os seus resultados.

Alta:  o  impacto  do  evento  de  risco  é  extremamente  elevado  e,  no  caso  de  não  existir  uma

interferência direta, imediata e precisa da equipe do projeto, os resultados serão seriamente

comprometidos.

9.4 QUANTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Para todos os riscos, deverá ser definida pelo menos uma estratégia de resposta (eliminação,

mitigação, aceitação ativa, aceitação passiva ou transferência), seguindo os critérios definidos

abaixo:

· Eliminação: alteração de escopo e/ou dos planos do projeto a fim de eliminar a causa

do risco, reduzindo a zero a probabilidade de ocorrência.
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· Transferência: passar a responsabilidade e impactos do risco para uma terceira parte,

geralmente na forma de subcontratação. Um risco transferido não é eliminado, este

ainda poderá se materializar e por isso deve ser monitorado.

· Mitigação: ações antecipadas para a redução da probabilidade de ocorrência e/ou

impacto do risco para um nível aceitável.

· Aceitação: decisão de não realizar nenhuma ação preventiva (plano de mitigação) em

resposta ao risco, em virtude da capacidade de ação da equipe do projeto e sponsor em

relação ao risco.

· Aceitação ativa: deverão ser planejadas ações de contingência para riscos identificados

com estes critérios.

· Aceitação passiva: não será necessária definir e atribuir ações de contingência.

9.5 REPOSTAS AOS RISCOS

9.5.1 RESPOSTA DE CONTENÇÃO

A resposta de contenção deve ser utilizada para evitar ou mitigar riscos. Os valores para isto

deverão ser estimados com base nos especialistas de cada disciplina, sendo o gerente de

projeto o responsável por registrar os acontecimentos no plano de gerenciamento de risco.

Se os riscos que impactam mais o projeto estiverem tendendo a acontecer, a equipe deverá

relatar de forma imediata ao gerente de projetos. E por fim este comunicar ao sponsor.

9.5.2 RESPOSTA DE CONTINGÊNCIA

A resposta a contingência deverá ser utilizada o mínimo possível, pois normalmente é onde se

pode garantir o aumento da margem de lucro de um projeto.
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Se necessário o uso de recurso, o gerente de projeto junto a equipe irá analisar

cuidadosamente com a sua equipe técnica e então traçar um plano de ação, executando o

plano de resposta já identificado.

9.5.3 RESPOSTA GERENCIAL

Também será prevista uma reserva gerencial para os riscos não identificados, ficando

totalmente sob responsabilidade do Gerente de Projeto.
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10. PLANO DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS

As mudanças que possam ocorrer durante o projeto, em especial as relacionadas ao escopo do

projeto, serão priorizadas conforme abaixo:

1. Prioridade A (Alta)

Mudanças de prioridade A envolvem mudanças de alto impacto no projeto. As mesmas

deverão ser tratadas em caráter de urgência, pelo gerente do Projeto, junto ao Sponsor, uma

vez que extrapolem a autonomia do gerente de projeto.

2. Prioridade B (Média)

Mudanças de prioridade B envolvem mudanças que requerem uma ação imediata do Gerente

de Projeto, independente de reuniões de controle previstas, devido á urgência. Uma vez que a

mudança extrapole a autonomia do gerente de Projeto deverá ser tratada com a mesma

urgência junto ao Patrocinador.

3. Prioridade C (Baixa)

Mudanças de prioridade C envolvem mudanças que não acarretam alterações significativas

dentro do projeto, não requerem uma ação imediata, estando as mesmas dentro da autonomia

do Gerente de Projeto.

Para mudanças de escopo que podem interferir na capacidade de produção da planta, o

especialista da área deverá ser consultado.

O seguinte fluxo abaixo deverá ser seguido para a aprovação de mudanças.
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Figura 17 - Procedimento de análise para mudanças no projeto.
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12. ANEXOS

12.1 ANEXO 1- ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP).



47

12.2 ANEXO 2-PLANO DE COMUNICAÇÃO.


