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RESUMO 

 

 

A importância do gerenciamento de projetos vem crescendo nos últimos anos no Brasil, 

devido à aceleração do desenvolvimento e o consequente aumento no número de projetos, 

principalmente ligados à área de infra-estrutura, petróleo e gás, construção civil e mineração. 

A maioria dos projetos das áreas citadas anteriormente é intitulada de grande porte, o que 

justificaria investimentos na implementação de uma estrutura de gerenciamento de projetos.  

Com essa realidade, há a percepção que a utilização das ferramentas de gerenciamento de 

projetos tem sua aplicação somente em grandes empreendimentos, o que não é verdade. O 

gerenciamento de projetos pode e deve ser aplicado em empreendimentos de pequeno e médio 

porte. Com base nessa afirmação, o projeto proposto tem o objetivo de demonstrar a 

aplicabilidade das áreas de conhecimentos do gerenciamento de projetos em um projeto de 

construção civil de pequeno porte. Será elaborado um plano de gerenciamento do projeto 

“Condomínio Do Lado Do Parque”, para a empresa QUACO Desenvolvimento Imobiliário, 

que possui uma estrutura de pequeno porte e atua na construção de condomínios de alto 

padrão. Após a aplicação do plano de gerenciamento de projetos elaborado para o 

empreendimento, concluiu-se que faz-se necessária a utilização das melhores práticas de 

gerenciamento de projetos para obras de menor porte, mesmo que os planos sejam elaborados 

com um grau de detalhamento menor, respeitando as restrições de recurso e estrutura da 

empresa. 

 

Palavras-Chave: Gerenciamento de projetos, Construção Civil, Planejamento de 

Gerenciamento de Projetos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Quaco Desenvolvimento Imobiliário é uma empresa fundada no ano de 2010, na 

cidade de Curitiba, no estado do Paraná, com o objetivo de desenvolver projetos de 

construções residenciais de alto padrão. O produto é o desenvolvimento de condomínios 

residênciais com construções entre 200m² a 400m² executadas em LSF (Light Steel Frame). 

O sistema LSF (Light Steel Frame) é um sistema de construção que utiliza perfis 

estruturais leves de aço galvanizados e formados a frio, fixados uns aos outros por meio de 

parafusos e revestidos com chapas de OSB (Oriented Strand Board) para o contraventamento 

da estrutura. Esse sistema pode receber uma infinidade de acabamentos externos e internos, 

permitindo uma gama muito interessante para construções residênciais e comerciais de 

pequeno e médio porte. O sistema teve sua popularidade incrementada ao final da segunda 

guerra mundial, quando o excedente de aço e a previsão de aumento da população americana 

contribuíram para o desenvolvimento do sistema e sua aplicação na construção de grandes 

empreendimentos residênciais nas cidades dos Estados Unidos da América.  

No Brasil, o sistema vive hoje seu melhor momento com diversas obras sendo 

executadas em todas as regiões do país, além da crescente popularização do sistema através de 

construtoras especializadas e fabricantes de materiais de construção. 

A escolha deste sistema pela QUACO se deve a sua maior velocidade de execução, 

racionalidade no uso dos insumos, menor desperdício e consequentemente maior respeito aos 

recursos naturais.  

O primeiro empreendimento em LSF da Quaco foi o residencial Castanheiras 

localizado no bairro das Mercês em Curitiba, Paraná. Ao longo da execução deste 

empreendimento diversos problemas foram detectados e percebeu-se a necessidade de um 

planejamento do gerenciamento do projeto mais eficiente em uma próxima obra. Diante disso, 

percebeu-se a necessidade da aplicação das áreas de conhecimento do gerenciamento de  

projetos. 

O gerenciamento de projetos pode ser definido como a aplicação de conhecimentos, 

ferramentas, habilidades e técnicas visando atingir objetivos pré-determinados em certo 

tempo, custo e qualidade atendendo as expectativas dos stakeholders.  

Historicamente surgiu na necessidade de melhor acompanhamento, redução e controle de 

riscos e controle de custos de projetos ligados principalmente às áreas de engenharia civil, 

mecânica e projetos militares. Considerado como o “pai” do gerenciamento de projetos o 
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especialista em técnicas de planejamento e controle Henry Gantt foi pioneiro ao utilizar 

gráficos de barra como ferramenta de gerenciamento de projetos aliados a teoria da 

administração cientifica de Frederick Winslow Taylor. A era moderna do gerenciamento de 

projetos teve início na década de 1950. Nesse período foram desenvolvidos dois modelos 

matemáticos utilizados em larga escala até hoje, o PERT “Program Evaluation and Review 

Technique” e o CPM “Critical Path Method”. 

 Com base nos argumentos citados, percebe-se que o gerenciamento de projetos vem de 

encontro com a necessidade de melhoria nos processos da empresa QUACO.  

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 O objetivo geral desse trabalho é identificar como realizar a implantação do plano de 

gerenciamento de projetos no empreendimento “Do Lado Do Parque” da Quaco 

Desenvolvimento Imobiliário. 

  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 É pretendido como objetivo específico nesse trabalho a elaboração dos planos de 

gerenciamento das áreas de conhecimento aplicadas ao projeto, de forma a criar uma base de 

informações e padrões que permitam a aplicação dos mesmos em outros empreendimentos de 

mesmas características. 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma. O capítulo 2 contempla os 

materiais e métodos utilizados. O capítulo 3 contempla a aplicação da teoria ao estudo de 

caso. O capítulo 4 contempla as conclusões e, por fim, o capítulo 5 propõe os possíveis 

desdobramentos. 



  

 

2 METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

A pesquisa iniciou-se com o levantamento bibliográfico e a compilação de dados 

sobre o gerenciamento de projetos e aplicações na área da construção civil. Isto gerou 

dados para releitura crítica e revisão do acervo bibliográfico existente. Também foi 

pesquisado o histórico do LSF, quais as suas aplicações e vantagens em relação aos 

métodos tradicionais de construção civil. 

Foram realizadas inicialmente duas reuniões com os representantes da empresa 

Quaco, para coleta dos dados referentes ao contrato que será assinado para construção 

do condomínio “Do lado do parque”, uma em março de 2012 e a outra em abril de 2012. 

De posse de todas as informações de contrato, como custos previstos, datas de entrega, e 

restrições em geral, foi realizado um rascunho para os representantes de como os 

próximos passos seriam, até a entrega do plano de gerenciamento de projeto. Foi 

definido que mensalmente os dados dos planos seriam enviados para a análise da 

Quaco, para acompanhamento do andamento do plano. 

De posse dessas informações, foram pesquisados diversos templates existentes 

na literatura, para que os mesmos pudessem ser utilizados como referência e base para a 

geração do plano de gerenciamento de projetos proposto, baseado nas boas práticas de 

gerenciamento propostas pelo PMI (2008), através do guia PMBOK quarta edição.  

 

2.1 TEMPLATES DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Como referências para o plano de gerenciamento de projetos, foram utilizados 

alguns templates, sendo um voltado para construção civil, de Melo (2011), os templates 

Methodware, de Xavier et al (2011), os templates de Ricardo Vargas (2009), templates 

da empresa Escritório de Projetos, de Montes (2012), além de utilizar como base 

também os livros de gerenciamento de projetos da editora FGV. 
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2.2 SOFTWARES UTILIZADOS 

 

Para a execução das atividades contidas no gerenciamento de tempo e escopo, 

como o sequenciamento de atividades, alocação de recursos, definição de duração, 

execução do cronograma e análise do caminho crítico, além da criação da EAP, foi 

utilizado o software Oracle Primavera®, na versão 6.0, build #0001473. O padrão de 

reports gerados pelo software foi definido pelos autores. 

Também com utilização do Oracle Primavera®, foi gerado um report com os 

custos de cada atividade, separados por fase, para a geração das curvas S em conjunto 

com o software Microsoft Excel 2010®. 

Para geração dos relatórios e tabelas das áreas de conhecimento de comunicação, 

pessoas, qualidade, aquisições, custos e riscos, foi utilizado o software Microsoft Excel 

2010®.  

 

2.3 LIMITAÇÕES 

 

O trabalho de aplicação da metodologia de gerenciamento proposto não 

contempla a análise da viabilidade do projeto, tendo em vista que o projeto 

“Condomínio Do Lado do Parque” já estava com a fase de negociação fechada. 

 

  



  

 

3 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

 

Nessa seção, a elaboração do plano de gerenciamento de projeto será realizada, 

contemplando todas as nove áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. 

Sendo elas: escopo, tempo, custo, qualidade, comunicação, aquisições, riscos, pessoas e 

integração. 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS STAKEHOLDERS 

 

Nesse documento foram identificados inicialmente as partes interessadas no 

projeto e as expectativas e influências de cada um em determinados critérios. Os 

critérios utilizados para as expectativas foram o técnico, o financeiro, o político, o prazo 

e o meio ambiente. Os critérios utilizados para identificar a influência foram o poder 

influenciador, o poder de decisão, o poder comprador e o poder sobre o cliente final. 

Para cada um desses critérios foi atribuído um peso baseado em uma escala de 1 

a 5, sendo 5 o mais importante e 1 o menos importante. Também foram atribuídos 

valores de 1 a 3 para o interesse dos stakeholders em cada critério, sendo 1 o baixo, 2 o 

médio e 3 o alto. Como peso ponderado para as expectativas foi utilizado 60%, e, para 

as influências, foi utilizado 40%. 
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Figura 1 – Matriz de interesse dos stakeholders. Fonte: Os autores. 

 

Ao analisar a matriz de interesse, é possível constatar que os stakeholders que 

obtiveram as maiores pontuações foram a construtora QUACO, as arquitetas e 

engenheiros, os investidores e a LP, fabricante de OSB. Baseado no nível de interesse 

de cada parte ao projeto, ou sua capacidade de afetar o projeto, deve-se elaborar um 

plano de relacionamento. Este plano constitui as diferentes formas de comunicação e 

abordagem que se deve ter com cada parte interessada. As partes interessadas com a 

maior pontuação na tabela devem ser tratadas com um maior grau de cuidado, para que 

os mesmos sempre apóiem ao projeto. 
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3.2 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 

 

Após a identificação dos stakeholders, deve-se preparar o termo de abertura do 

projeto que contém as justificativas do projeto, escopo, designação do gerente de 

projetos e as premissas e restrições. 

 

QUACO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 

Nome do Projeto: Condomínio “Do Lado do Parque” 

Termo de Abertura do Projeto 

Elaborado por: Consultoria XPTO Data: 25/07/2012 

Aprovado por: Fernando Versão: 01 

 

3.2.1 Justificativa do projeto 

 

Durante a execução do condomínio Castanheiras, empreendimento de alto 

padrão construído pela Quaco em sistema LSF (Light Steel Frame) e constituído por 

cinco casas com três pavimentos, localizado no bairro Mercês em Curitiba, Paraná, 

verificou-se a demanda por mais imóveis com essas características na região. Após 

pesquisa de terrenos foi adquirido um imóvel com 1200m² para a construção de 5 a 7 

sobrados com área média de 200m². 

 

3.2.2 Escopo do Projeto 

 

Este projeto tem como escopo a construção do condomínio residencial “Do Lado 

do Parque” pela Quaco Desenvolvimento Imobiliário. Este empreendimento deverá ser 

construído em sistema LSF (Light Steel Frame) e possuirá 7 residências com área entre 

190m² a 200m² e padrão de acabamento alto. Além das residências, será alvo do escopo 

deste projeto, a implantação das áreas comuns do condomínio. 

 

 



    8 

 

 

 

3.2.3 Designação do gerente do projeto 

 

O Sr. Fernando de Quadros Coelho será designado como Gerente do Projeto. 

 

3.2.4 Premissas e Restrições ao projeto 

 

Premissas Restrições 

 O projeto executivo e o ante-

projeto serão realizados por 

empresas contratadas; 

 O cronograma do projeto deverá 

considerar 30 dias excedentes por 

questões climáticas; 

 As concessões das licenças de 

construção serão realizadas em 4 

meses; 

 As obras terão início a partir da 

entrega de todos os projetos 

executivos; 

 As casas 1, 2, 3 e a implantação do 

condomínio devem ser entregues 

até 30/06/2013; 

 As casas 4 e 5 devem ser entregues 

até 31/07/2013; 

 As casas 6 e 7 devem ser entregues 

até 31/08/2013; 

 O projeto de engenharia deverá ser 

concluído em 6 meses; 

 O custo do projeto não deve 

exceder R$3.000.000,00; 

 



    9 

 

 

 

3.3 DECLARAÇÃO DE ESCOPO 

 

Após o termo de abertura, deve-se preparar a declaração de escopo do projeto, 

que contém o escopo do projeto, as exclusões de escopo, as estratégias de condução do 

projeto, o critério de aceite do projeto e as premissas e restrições do projeto. 

 

QUACO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 

Nome do Projeto: Condomínio “Do lado do parque” 

Declaração de Escopo 

Elaborado por: Consultoria XPTO Data: 25/08/2012 

Aprovado por: Fernando Versão: 01 

 

3.3.1 Escopo do projeto 

 

Este projeto tem como escopo a construção do condomínio residencial “Do Lado 

do Parque” pela empresa Quaco Desenvolvimento Imobiliário na cidade de Curitiba PR.  

Este empreendimento será constituído por sete residências, com dois pavimentos 

mais o ático, construídas com estrutura de perfis metálicos galvanizados com espessura 

de 0,95mm, confeccionados em equipamento “FrameCad” contraventados com chapas 

OSB “Oriented Strand Board” do tipo estrutural, com espessura de 11,1mm na face 

externa da estrutura e 9,5mm na face interna.  

O revestimento externo será feito com o uso de sistema de placas cimentícias do 

tipo “micro-concreto”, com espessura de 10mm e tratamento de superfície conforme 

indicado pelo fabricante. Sobre este sistema será aplicada uma textura flexível de cor 

especificada no projeto arquitetônico.  

Todas as paredes internas serão revestidas com a utilização de chapas de gesso 

acartonado “Drywall”, com espessura de 12,5mm, fixadas sobre as chapas de OSB e 

tratamento de juntas conforme especificação do fabricante. Sobre o gesso acartonado 

deverá ser executada a pintura, com a utilização de base de massa corrida e tinta acrílica 

de cor especificada no projeto arquitetônico. 

Na sequencia, segue a especificação das áreas privativas do empreendimento. 
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VAGAS DE GARAGEM 

 Pergolado com estrutura e acabamento em madeira; 

 Piso em grama e lajotas de concreto. 

 

HALL E LlVING 

 Piso porcelanato Incepa ou Roca 60x60cm; 

 Teto com acabamento em gesso; 

 Porta externa em madeira; 

 Batentes e caixilhos em madeira; 

 Ferragens cromadas IMAB; 

 Esquadrias em PVC laminado em madeira; 

 Soleira em granito; 

 Vidros lisos verdes; 

 Ponto de luz, tomadas e interruptor Schneider Decore; 

 Pintura em látex no teto e paredes. 

 

SALA DE JANTAR 

 Piso porcelanato Incepa ou Roca 60x60cm; 

 Teto com acabamento em gesso; 

 Batentes e caixilhos em madeira; 

 Ferragens cromadas IMAB; 

 Esquadrias em PVC laminado em madeira; 

 Soleira em granito; 

 Vidros lisos verdes; 

 Ponto de luz, tomadas e interruptor Schneider Decore. 

 

LAVABO 

 Piso porcelanato Incepa ou Roca 60x60cm; 

 Paredes revestidas com cerâmica Incepa ou Roca; 

 Teto com acabamento em gesso; 

 Porta em madeira 45mm e proteção acústica em borracha; 

 Batentes e caixilhos em madeira; 
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 Ferragens cromadas IMAB; 

 Esquadrias em PVC laminado em madeira; 

 Soleira em granito; 

 Vidros lisos verdes; 

 Ponto de luz, tomadas e interruptor Schneider Decore; 

 Metais de lavatório Docol City de parede; 

 Cuba Roca Bol; 

 Vaso sanitário Roca Nexo com caixa acoplada e tampa; 

 Pintura em látex no teto. 

 

COZINHA 

 Piso porcelanato Incepa ou Roca 60x60cm; 

 Paredes revestidas com cerâmica Incepa ou Roca; 

 Teto com acabamento em gesso; 

 Porta vai-vem 45mm com visor; 

 Batentes e caixilhos em madeira; 

 Ferragens cromadas IMAB; 

 Esquadrias em PVC laminado em madeira; 

 Soleira em granito; 

 Vidros lisos verdes; 

 Ponto de luz, tomadas e interruptor Schneider Decore; 

 Pintura em látex no teto. 

 

AREA SERVIÇO 

 Piso porcelanato Incepa ou Roca 60x60cm; 

 Paredes revestidas com cerâmica Incepa ou Roca; 

 Teto com acabamento em gesso; 

 Porta de correr 45mm; 

 Batentes e caixilhos em madeira; 

 Ferragens cromadas IMAB; 

 Esquadrias em PVC laminado em madeira; 

 Soleira em granito; 
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 Vidros lisos verdes; 

 Tanque de parede em aço inox Tramontina; 

 Torneira de parede Docol; 

 Ponto de luz, tomadas e interruptor Schneider Decore; 

 Pintura em látex no teto. 

 

CHURRASQUEIRA 

 Pergolado com estrutura e acabamento em madeira; 

 Tampo em granito; 

 Misturador monocomando e torneira Roca Victoria-N; 

 Cuba em aço inox Tramontina; 

 Ponto de luz, tomadas e interruptor Schneider Decore; 

 Deck em madeira. 

 

ESCADA 

 Degraus revestidos em granitos; 

 Ponto de luz, tomadas e interruptor Schneider Decore; 

 Pintura em látex no teto e paredes; 

 Corrimão central em aço inox. 

 

SUITES 

 Piso laminado em madeira Durafloor Nature; 

 Teto com acabamento em gesso; 

 Porta em madeira 45mm e proteção acústica em borracha; 

 Batentes e caixilhos em madeira; 

 Ferragens cromadas IMAB; 

 Esquadrias em PVC laminado em madeira; 

 Veneziana retrátil integrada à esquadria; 

 Soleira em granito; 

 Vidros lisos verdes; 

 Tampo em granito; 

 Ponto de luz, tomadas e interruptor Schneider Decore; 
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 Pintura em látex no teto e paredes. 

 

SUÍTE MASTER 

 Piso laminado em madeira Durafloor Nature; 

 Teto com acabamento em gesso; 

 Porta em madeira 45mm e proteção acústica em borracha; 

 Batentes e caixilhos em madeira; 

 Ferragens cromadas IMAB; 

 Esquadrias em PVC laminado em madeira; 

 Veneziana retrátil motorizada integrada à esquadria; 

 Soleira em granito; 

 Vidros lisos verdes; 

 Ponto de luz, tomadas e interruptor Schneider Decore; 

 Pintura em látex no teto e paredes. 

 

BANHEIROS DAS SUÍTES 

 Piso em cerâmica 45x45cm Incepa ou Roca; 

 Paredes revestidas com cerâmica Incepa ou Roca; 

 Teto com acabamento em gesso; 

 Porta em madeira 45mm e proteção acústica em borracha; 

 Batentes e caixilhos em madeira; 

 Ferragens cromadas IMAB; 

 Esquadrias em PVC laminado em madeira; 

 Soleira em granito; 

 Vidros lisos verdes; 

 Ponto de luz, tomadas e interruptor Schneider Decore; 

 Tampo em granito; 

 Cuba de apoio Roca Diverta 47; 

 Metais de lavatório Docol Stillo; 

 Ducha Higiênica Docol Stillo; 

 Vaso sanitário Roca Nexo com caixa acoplada e tampa; 

 Ducha Roca Sena; 
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 Pintura em látex no teto. 

 

BANHEIRO DA SUÍTE MASTER 

 Piso em cerâmica 45x45cm Incepa ou Roca; 

 Paredes revestidas com cerâmica Incepa ou Roca; 

 Teto com acabamento em gesso; 

 Porta em madeira 45mm e proteção acústica em borracha; 

 Batentes e caixilhos em madeira; 

 Ferragens cromadas IMAB; 

 Esquadrias em PVC laminado em madeira; 

 Soleira em granito; 

 Tampo em granito; 

 Vidros lisos verdes; 

 Ponto de luz, tomadas e interruptor Schneider Decore; 

 2 Cubas de apoio Roca Diverta 47; 

 Metais de lavatório Docol Stillo; 

 Ducha Higiênica Docol Stillo; 

 Vaso sanitário Roca Nexo com caixa acoplada e tampa; 

 2 Duchas Roca Nilo; 

 Misturador Monocomando Victoria-N; 

 Pintura em látex no teto. 

 

Segue na sequencia a especificação das áreas comuns do condomínio. 

 

ÁREA DE ACESSO PARA VEÍCULOS 

 Rua interna em piso estruturado Plastfloor e grama; 

 

GUARITA 

 Piso cerâmico; 

 Porta em madeira; 

 Esquadrias em PVC laminado em madeira; 

 Vidros lisos verdes; 
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 Ponto de luz, tomadas e interruptor Schneider Decore. 

 

BANHEIRO GUARITA 

 Piso em cerâmica; 

 Teto com acabamento em gesso; 

 Porta em madeira ou MDF; 

 Batentes e caixilhos em madeira, MDF ou plástico; 

 Ferragens cromadas ou pintadas; 

 Esquadrias em alumínio ou PVC; 

 Ponto de luz, tomadas e interruptor com tubulação em PVC; 

 Tubulação para água e esgoto em PVC, PPR ou PEX; 

 Metais cromados ou pintados; 

 Pintura em látex no teto; 

 Louças brancas, lavatório e vaso sanitário com caixa acoplada. 

 

PLAYGROUND 

 Grama. 

 

SEGURANÇA 

 Divisas com cercas eletrificadas; 

 Câmeras e circuito interno de TV; 

 Alarme Monitorado. 

 

Segue na sequencia as especificações gerais. 

 

DIVISAS 

 Frente: muro em alvenaria e gradil; 

 Laterais: muro em alvenaria; 

 Fundos: muro em alvenaria e gradil. 

 

COBERTURAS 

 Telhas Metálicas com base em OSB Techshield; 
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 Forro Anti-térmico em lã de vidro. 

 

JARDINS 

 Grama em leivas. 

 

PAREDES 

 Estrutura em aço galvanizado auto portante; 

 Contraventamento e fechamento externo em OSB estrutural; 

 Reforço estrutural e acabamento externo em Placas Cimentícia; 

 Isolamento Térmico e Acústico em Lã de Rocha; 

 Contraventamento e fechamento interno em OSB estrutural; 

 Reforço estrutural e acabamento interno em Gesso Acartonado. 

 

REVESTIMENTO EXTERNO 

 Pintura Texturizada; 

 Revestimento de pedras filetadas simuladas em placas de poliuretano. 

 

INSTALAÇÕES 

 Elétricas 

 Tubulação: TIGRE; 

 Fiação: Conduspar; 

 Disjuntores: Steck. 

 Hidráulicas 

 Água quente: TIGRE Aquaterm; 

 Água fria: TIGRE em PVC; 

 Esgoto: TIGRE em PVC; 

 Bases de registros: DOCOL; 

 Acabamentos de registros DOCOL Stillo; 

 Pressurizador Rowa 19mca; 

 2 Aquecedores de água por passagem Rinnai 34 e 16 litros. 

 Gás 

 Central de gás com medidores individuais. 
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 Aspiração Central  

 Quatro pontos de aspiração e máquina aspiradora BEAM. 

 

Obs.: As instalações hidro-sanitárias, elétricas, telefônicas, gás e 

complementares obedecerão as normas das concessionárias dos respectivos 

serviços. 

 

3.3.2 Exclusões do Projeto 

 

Não faz parte do escopo deste projeto: 

 Entrega e instalação de luminárias os acessórios elétricos; 

 Equipamentos de segurança para cada casa; 

 A aquisição do terreno para a construção; 

 Execução e instalação de mobiliário da guarita; 

 Instalação de equipamentos de ar condicionado; 

 Instalação de sistema de piso aquecido. 

 

3.3.3 Estratégia de condução do projeto 

 

O projeto consistirá em três fases distintas, sendo projetos, aquisições e construção. 

 

3.3.4 Critério de aceite do projeto 

 

O projeto deve atingir os seguintes resultados para ser considerado bem sucedido: 

 Cumprir 100% do conteúdo da construção no prazo estabelecido. 

 Cumprir todos os critérios de aceitação especificados em norma. 

 Cumprir com as restrições de custo apresentadas nesse documento. 
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3.3.5 Premissas e Restrições para o projeto 

 

Premissas Restrições 

 O projeto executivo e o ante-

projeto serão realizados por 

empresas contratadas; 

 O cronograma do projeto deverá 

considerar 30 dias excedentes por 

questões climáticas; 

 As concessões das licenças de 

construção serão realizadas em 4 

meses; 

 As obras terão início a partir da 

entrega de todos os projetos 

executivos; 

 Os serviços de terraplanagem e 

muros do condomínio deverão ser 

executados por equipes externas. 

 A obra deverá ser concluída até 

outubro de 2013; 

 As casas 1, 2, 3 e a implantação do 

condomínio devem ser entregues 

até 30/06/2013; 

 As casas 4 e 5 devem ser entregues 

até 31/07/2013; 

 As casas 6 e 7 devem ser entregues 

até 31/08/2013; 

 O projeto de engenharia deverá ser 

concluído em 6 meses; 

 O custo do projeto não deve 

exceder R$3.000.000,00; 
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3.4 ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS 

 

Com base na declaração de escopo, uma EAP pode ser gerada, representada na figura 2. 
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Figura 2 – Estrutura analítica do projeto. Fonte: Os autores. 
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3.4.1 Dicionário da EAP 

 

Com base na EAP criada, foi elaborado um dicionário da mesma, que pode ser 

verificado na tabela 1. 

  

Tabela 1 – Dicionário da EAP. 

Identificação Pacote de Trabalho Descrição Critério de Aceitação 

1.1 Milestones – Projeto Definição dos marcos 

principais do projeto, 

contemplando todas as 

entregas das casas e do 

condomínio, além das 

datas de finalização das 

fases de engenharia, 

aquisições e construção. 

Marcos definidos e 

alocados entre os marcos 

de contrato e as atividades 

diversas, para cálculo 

correto da folga total de 

cada entrega. 

1.2 Gerenciamento do 

projeto 

Contempla todos os 

planos de projeto e as 

atividades respectivas. 

Plano de gerenciamento de 

projetos aceito pelo 

investidor. 

1.3.1 Anteprojeto Realização de todas as 

atividades preliminares 

ao projetos executivos 

(Levantamento 

topográfico, leis de uso 

do solo e zoneamento). 

Aprovação do anteprojeto 

pela equipe do projeto. 

1.3.2 Projeto executivo Contempla todas as 

atividades referentes a 

engenharia do projeto. 

Aprovação dos projetos 

executivos diversos pela 

equipe do projeto. 

1.4.1 Aquisições para o 

condomínio 

Aquisição de todos os 

materiais utilizados para 

construção do 

condomínio, em todas as 

etapas (demolição, 

Conformidade dos 

materiais com 

especificação de 

engenharia. 
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terraplanagem, 

instalação, fechamentos, 

arruamento, acabamento, 

paisagismo). 

1.4.2 Construção do 

condomínio 

Contempla todas as 

atividades referentes a 

construção do 

condomínio, em todas as 

etapas (demolição, 

terraplanagem, 

instalação, fechamentos, 

arruamento, acabamento, 

paisagismo). 

Conformidade com 

especificação do escopo do 

projeto. 

1.5.8 Aquisições para as 

casas 

Aquisição de todos os 

materiais utilizados para 

construção das casas, em 

todas as etapas 

(fundação, estrutura, 

proteção, cobertura, 

revestimento, portas e 

esquadrias, instalações e 

acabamento). 

Conformidade dos 

materiais com 

especificação de 

engenharia. 

1.5.1 Casa 1 Contempla todas as 

atividades referentes a 

construção da casa, em 

todas as etapas 

(fundação, estrutura, 

proteção, cobertura, 

revestimento, portas e 

esquadrias, instalações e 

acabamento). 

a) Conformidade com 

especificação do escopo do 

projeto. 

b) Conformidade do 

sistema construtivo LSF 

com a DIRETRIZ SINAT 

003. 

1.5.2 Casa 2 Contempla todas as 

atividades referentes a 

a) Conformidade com 

especificação do escopo do 
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construção da casa, em 

todas as etapas 

(fundação, estrutura, 

proteção, cobertura, 

revestimento, portas e 

esquadrias, instalações e 

acabamento). 

projeto. 

b) Conformidade do 

sistema construtivo LSF 

com a DIRETRIZ SINAT 

003. 

1.5.3 Casa 3 Contempla todas as 

atividades referentes a 

construção da casa, em 

todas as etapas 

(fundação, estrutura, 

proteção, cobertura, 

revestimento, portas e 

esquadrias, instalações e 

acabamento). 

a) Conformidade com 

especificação do escopo do 

projeto. 

b) Conformidade do 

sistema construtivo LSF 

com a DIRETRIZ SINAT 

003. 

1.5.4 Casa 4 Contempla todas as 

atividades referentes a 

construção da casa, em 

todas as etapas 

(fundação, estrutura, 

proteção, cobertura, 

revestimento, portas e 

esquadrias, instalações e 

acabamento). 

a) Conformidade com 

especificação do escopo do 

projeto. 

b) Conformidade do 

sistema construtivo LSF 

com a DIRETRIZ SINAT 

003. 

1.5.5 Casa 5 Contempla todas as 

atividades referentes a 

construção da casa, em 

todas as etapas 

(fundação, estrutura, 

proteção, cobertura, 

revestimento, portas e 

esquadrias, instalações e 

a) Conformidade com 

especificação do escopo do 

projeto. 

b) Conformidade do 

sistema construtivo LSF 

com a DIRETRIZ SINAT 

003. 
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acabamento). 

1.5.6 Casa 6 Contempla todas as 

atividades referentes a 

construção da casa, em 

todas as etapas 

(fundação, estrutura, 

proteção, cobertura, 

revestimento, portas e 

esquadrias, instalações e 

acabamento). 

a) Conformidade com 

especificação do escopo do 

projeto. 

b) Conformidade do 

sistema construtivo LSF 

com a DIRETRIZ SINAT 

003. 

1.5.7 Casa 7 Contempla todas as 

atividades referentes a 

construção da casa, em 

todas as etapas 

(fundação, estrutura, 

proteção, cobertura, 

revestimento, portas e 

esquadrias, instalações e 

acabamento). 

a) Conformidade com 

especificação do escopo do 

projeto. 

b) Conformidade do 

sistema construtivo LSF 

com a DIRETRIZ SINAT 

003. 

1.6 Encerramento do 

projeto 

Contempla as atividades 

de desmobilização da 

equipe, encerramento de 

contratos, formalização 

de entregas e aceites de 

produto. 

a) Todos os contratos 

finalizados. 

b) Equipe desmobilizada. 

c) Entregas com aceite 

formal do cliente. 

1.7 Milestones - 

Contrato 

Definição dos marcos 

fixando as datas contidas 

no contrato, 

contemplando a entrega 

das sete casas e do 

condomínio. 

Marcos definidos e fixados 

no cronograma com as 

datas de contrato 

acordadas, para análise de 

folga total. 

Fonte: Os autores. 
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3.5 GERENCIAMENTO DE TEMPO 

 

Nessa seção podem ser encontradas todas as atividades e informações referentes 

ao gerenciamento de tempo do projeto. Foram contemplados a definição e 

sequenciamento das atividades, a definição dos recursos das atividades, a elaboração do 

cronograma e a análise do caminho crítico do projeto.  

 

3.5.1 Definição e sequenciamento das atividades 

 

Após a geração da EAP, foram definidas atividades para cada um dos pacotes de 

trabalho, e foi gerado um código único para cada uma, possibilitando assim a 

especificação de quais são os sucessores e predecessores das mesmas. Através dessas 

informações, foi gerada a tabela 2. 

 

Tabela 2 – Sequenciamento das atividades. 

ID 

Atividade 

Código 

EAP 
Descrição da Atividade Predecessores Sucessoras 

C1000 1.3.1 
Realizar levantamento 

topográfico 
M1000 C1010 

C1010 1.3.1 
Realizar levantamento das leis de 

uso do solo e zoneamento 
C1000 C1020 

C1020 1.3.1 
Preparar e apresentar o Ante 

Projeto 
C1010 M1140 

C1120 1.3.2 
Desenvolvimento do Projeto 

Executivo 
M1130 C1130 

C1130 1.3.2 Projeto estrutural e cálculos C1120 C1140 

C1140 1.3.2 Projeto de instalações hidráulicas C1130 C1150 

C1150 1.3.2 Projeto de instalações elétricas C1140 C1160 

C1160 1.3.2 Projeto HVAC C1150 C1170 
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C1170 1.3.2 Projeto Paisagístico C1160 C1180 

C1180 1.3.2 Projeto de Lógica C1170 C1190 

C1190 1.3.2 Projeto de segurança C1180 
C1200, 

M1020 

C1200 1.3.2 As-built 
C1190, 

M1050  

C2200 1.6 Vistoria da Obra M1040 M1010 

C2210 1.6 Finalização dos contratos M1040 M1010 

C2220 1.6 Desmobilizar as equipes M1040 M1010 

M1000 1.1 Contrato assinado 
 

C1000, 

C3030 

M1010 1.1 Projeto finalizado 

M1020, 

M1030, 

M1040, 

C2220, 

C2210, 

C2200, C3030 

 

M1020 1.1 Engenharia finalizada C1190 

M1010, 

C2310, 

C3020, 

C3040 

M1030 1.1 Aquisições finalizadas C3020, C3040 
M1010, 

C2310 

M1040 1.1 Construção finalizada 

M1050, 

M1060, 

M1070, 

M1080, 

M1090, 

M1100, 

M1110, 

M1120 

M1010, 

C2220, 

C2200, 

C2210 

M1050 1.1 Entrega Residência #01 C2300 

M1040, 

M1200, 

C1200 

M1060 1.1 Entrega Condomínio C3010 
M1040, 

M1210 

M1070 1.1 Entrega Residência #02 C2390 
M1040, 

M1220 
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M1080 1.1 Entrega Residência #03 C2480 
M1040, 

M1230 

M1090 1.1 Entrega Residência #04 C2570 
M1040, 

M1240 

M1100 1.1 Entrega Residência #05 C2660 
M1040, 

M1250 

M1110 1.1 Entrega Residência #06 C2750 
M1040, 

M1260 

M1120 1.1 Entrega Residência #07 C2840 
M1040, 

M1270 

M1130 1.1 
Recebimento de aceite das 

apresentações e ante-projeto 
M1140 C1120 

M1140 1.1 Realização das apresentações C1020 M1130 

C2230 1.5.1 Fundação Casa #01 C2310 
C2240, 

C2400 

C2240 1.5.1 Estrutura Casa #01 C2230 C2250 

C2250 1.5.1 Proteção Casa #01 C2240 C2260 

C2260 1.5.1 Cobertura Casa #01 C2250 

C2270, 

C2290, 

C2300 

C2270 1.5.1 Revestimentos Externo Casa #01 C2260 C2280 

C2280 1.5.1 Portas e esquadrias Casa #01 C2270 C2300 

C2290 1.5.1 Instalações Casa #01 C2260 C2300 

C2300 1.5.1 Acabamento Casa #01 
C2290, 

C2260, C2280 
M1050 

C2310 1.5.1 Início construção Casa #01 

M1020, 

M1030, 

C3040 

C2230 

C2320 1.5.2 Fundação Casa #02 C2400 
C2330, 

C2490 

C2330 1.5.2 Estrutura Casa #02 C2320 C2340 

C2340 1.5.2 Proteção Casa #02 C2330 C2350 
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C2350 1.5.2 Cobertura Casa #02 C2340 

C2360, 

C2380, 

C2390 

C2360 1.5.2 Revestimentos Externo Casa #02 C2350 C2370 

C2370 1.5.2 Portas e esquadrias Casa #02 C2360 C2390 

C2380 1.5.2 Instalações Casa #02 C2350 C2390 

C2390 1.5.2 Acabamento Casa #02 
C2380, 

C2350, C2370 
M1070 

C2400 1.5.2 Início construção Casa #02 C2230 C2320 

M1200 1.7 Entrega Residência #01 M1050 
 

M1210 1.7 Entrega Condomínio M1060 
 

M1220 1.7 Entrega Residência #02 M1070 
 

M1230 1.7 Entrega Residência #03 M1080 
 

M1240 1.7 Entrega Residência #04 M1090 
 

M1250 1.7 Entrega Residência #05 M1100 
 

M1260 1.7 Entrega Residência #06 M1110 
 

M1270 1.7 Entrega Residência #07 M1120 
 

C2410 1.5.3 Fundação Casa #03 C2490 
C2420, 

C2580 

C2420 1.5.3 Estrutura Casa #03 C2410 C2430 

C2430 1.5.3 Proteção Casa #03 C2420 C2440 

C2440 1.5.3 Cobertura Casa #03 C2430 

C2450, 

C2470, 

C2480 

C2450 1.5.3 Revestimentos Externo Casa #03 C2440 C2460 

C2460 1.5.3 Portas e esquadrias Casa #03 C2450 C2480 
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C2470 1.5.3 Instalações Casa #03 C2440 C2480 

C2480 1.5.3 Acabamento Casa #03 
C2470, 

C2440, C2460 
M1080 

C2490 1.5.3 Início construção Casa #03 C2320 C2410 

C2500 1.5.4 Fundação Casa #04 C2580 
C2510, 

C2670 

C2510 1.5.4 Estrutura Casa #04 C2500 C2520 

C2520 1.5.4 Proteção Casa #04 C2510 C2530 

C2530 1.5.4 Cobertura Casa #04 C2520 

C2540, 

C2560, 

C2570 

C2540 1.5.4 Revestimentos Externo Casa #04 C2530 C2550 

C2550 1.5.4 Portas e esquadrias Casa #04 C2540 C2570 

C2560 1.5.4 Instalações Casa #04 C2530 C2570 

C2570 1.5.4 Acabamento Casa #04 
C2560, 

C2530, C2550 
M1090 

C2580 1.5.4 Início construção Casa #04 C2410 C2500 

C2590 1.5.5 Fundação Casa #05 C2670 
C2600, 

C2760 

C2600 1.5.5 Estrutura Casa #05 C2590 C2610 

C2610 1.5.5 Proteção Casa #05 C2600 C2620 

C2620 1.5.5 Cobertura Casa #05 C2610 

C2630, 

C2650, 

C2660 

C2630 1.5.5 Revestimentos Externo Casa #05 C2620 C2640 

C2640 1.5.5 Portas e esquadrias Casa #05 C2630 C2660 
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C2650 1.5.5 Instalações Casa #05 C2620 C2660 

C2660 1.5.5 Acabamento Casa #05 
C2650, 

C2620, C2640 
M1100 

C2670 1.5.5 Início construção Casa #05 C2500 C2590 

C2680 1.5.6 Fundação Casa #06 C2760 
C2690, 

C2850 

C2690 1.5.6 Estrutura Casa #06 C2680 C2700 

C2700 1.5.6 Proteção Casa #06 C2690 C2710 

C2710 1.5.6 Cobertura Casa #06 C2700 

C2720, 

C2740, 

C2750 

C2720 1.5.6 Revestimentos Externo Casa #06 C2710 C2730 

C2730 1.5.6 Portas e esquadrias Casa #06 C2720 C2750 

C2740 1.5.6 Instalações Casa #06 C2710 C2750 

C2750 1.5.6 Acabamento Casa #06 
C2740, 

C2710, C2730 
M1110 

C2760 1.5.6 Início construção Casa #06 C2590 C2680 

C2770 1.5.7 Fundação Casa #07 C2850 C2780 

C2780 1.5.7 Estrutura Casa #07 C2770 C2790 

C2790 1.5.7 Proteção Casa #07 C2780 C2800 

C2800 1.5.7 Cobertura Casa #07 C2790 

C2810, 

C2830, 

C2840 

C2810 1.5.7 Revestimentos Externo Casa #07 C2800 C2820 

C2820 1.5.7 Portas e esquadrias Casa #07 C2810 C2840 
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C2830 1.5.7 Instalações Casa #07 C2800 C2840 

C2840 1.5.7 Acabamento Casa #07 
C2830, 

C2800, C2820 
M1120 

C2850 1.5.7 Início construção Casa #07 C2680 C2770 

C2940 1.4.2 Demolição para condomínio C3020 C2950 

C2950 1.4.2 Terraplanagem C2940 
C2960, 

C2970 

C2960 1.4.2 Instalação de canteiro C2950 C2970 

C2970 1.4.2 Fechamentos 
C2950, 

C2960, C3020 
C2980 

C2980 1.4.2 Instalações C2970 C2990 

C2990 1.4.2 Arruamento C2980 C3000 

C3000 1.4.2 Acabamento C2990 C3010 

C3010 1.4.2 Paisagismo C3000 M1060 

C3020 1.4.1 
Compra de matéria prima para 

condomínio 

M1020, 

C3040 

C2940, 

C2970, 

M1030 

C3030 1.2 Gerenciamento do Projeto M1000 M1010 

C3040 1.5.8 
Compra de matéria prima para 

casa #01 
M1020 

C2310, 

M1030, 

C3020 

C3050 1.5.8 
Compra de matéria prima para 

casa #02 
M1020 

C2400, 

M1030 

C3060 1.5.8 
Compra de matéria prima para 

casa #03 
M1020 

C2490, 

M1030 

C3070 1.5.8 
Compra de matéria prima para 

casa #04 
M1020 

C2580, 

M1030 
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C3080 1.5.8 
Compra de matéria prima para 

casa #05 
M1020 

C2670, 

M1030 

C3090 1.5.8 
Compra de matéria prima para 

casa #06 
M1020 

C2760, 

M1030 

C3100 1.5.8 
Compra de matéria prima para 

casa #07 
M1020 

C2850, 

M1030 

Fonte: Os autores. 

 

3.5.2 Definição dos recursos 

 

Conhecendo cada uma das atividades e sua ligação lógica, foram levantados os 

recursos necessários para a execução das mesmas, baseado na experiência de projetos 

anteriores da empresa, e foi gerada a tabela 3. 

 

Tabela 3 – Definição dos recursos. 

ID Atividade Descrição da Atividade Recursos 

C1000 Realizar levantamento topográfico Engenharia 

C1010 
Realizar levantamento das leis de uso do 

solo e zoneamento 
Engenharia 

C1020 Preparar e apresentar o Ante Projeto Engenharia 

C1120 Desenvolvimento do Projeto Executivo Engenharia 

C1130 Projeto estrutural e cálculos Engenharia 

C1140 Projeto de instalações hidráulicas Engenharia 

C1150 Projeto de instalações elétricas Engenharia 

C1160 Projeto HVAC Engenharia 

C1170 Projeto Paisagístico Engenharia 
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C1180 Projeto de Lógica Engenharia 

C1190 Projeto de segurança Engenharia 

C1200 As-built Engenharia 

C2230 Fundação Casa #01 
Equipe de Fundação, Equipe de Instalação 

Hidráulica, Equipe de Instalação Elétrica 

C2240 Estrutura Casa #01 Equipe de Estrutura 

C2250 Proteção Casa #01 Equipe de Proteção 

C2260 Cobertura Casa #01 Equipe de Cobertura 

C2270 Revestimentos Externo Casa #01 Equipe de Revestimento 

C2280 Portas e esquadrias Casa #01 Equipe de Portas e Esquadria 

C2290 Instalações Casa #01 
Equipe de Instalação Elétrica, Equipe de 

Instalação Hidráulica 

C2300 Acabamento Casa #01 Equipe de Acabamento 

C2320 Fundação Casa #02 
Equipe de Fundação, Equipe de Instalação 

Hidráulica, Equipe de Instalação Elétrica 

C2330 Estrutura Casa #02 Equipe de Estrutura 

C2340 Proteção Casa #02 Equipe de Proteção 

C2350 Cobertura Casa #02 Equipe de Cobertura 

C2360 Revestimentos Externo Casa #02 Equipe de Revestimento 

C2370 Portas e esquadrias Casa #02 Equipe de Portas e Esquadria 
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C2380 Instalações Casa #02 
Equipe de Instalação Elétrica, Equipe de 

Instalação Hidráulica 

C2390 Acabamento Casa #02 Equipe de Acabamento 

C2410 Fundação Casa #03 
Equipe de Fundação, Equipe de Instalação 

Hidráulica, Equipe de Instalação Elétrica 

C2420 Estrutura Casa #03 Equipe de Estrutura 

C2430 Proteção Casa #03 Equipe de Proteção 

C2440 Cobertura Casa #03 Equipe de Cobertura 

C2450 Revestimentos Externo Casa #03 Equipe de Revestimento 

C2460 Portas e esquadrias Casa #03 Equipe de Portas e Esquadria 

C2470 Instalações Casa #03 
Equipe de Instalação Elétrica, Equipe de 

Instalação Hidráulica 

C2480 Acabamento Casa #03 Equipe de Acabamento 

C2500 Fundação Casa #04 
Equipe de Fundação, Equipe de Instalação 

Hidráulica, Equipe de Instalação Elétrica 

C2510 Estrutura Casa #04 Equipe de Estrutura 

C2520 Proteção Casa #04 Equipe de Proteção 

C2530 Cobertura Casa #04 Equipe de Cobertura 

C2540 Revestimentos Externo Casa #04 Equipe de Revestimento 

C2550 Portas e esquadrias Casa #04 Equipe de Portas e Esquadria 

C2560 Instalações Casa #04 
Equipe de Instalação Elétrica, Equipe de 

Instalação Hidráulica 
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C2570 Acabamento Casa #04 Equipe de Acabamento 

C2590 Fundação Casa #05 
Equipe de Fundação, Equipe de Instalação 

Hidráulica, Equipe de Instalação Elétrica 

C2600 Estrutura Casa #05 Equipe de Estrutura 

C2610 Proteção Casa #05 Equipe de Proteção 

C2620 Cobertura Casa #05 Equipe de Cobertura 

C2630 Revestimentos Externo Casa #05 Equipe de Revestimento 

C2640 Portas e esquadrias Casa #05 Equipe de Portas e Esquadria 

C2650 Instalações Casa #05 
Equipe de Instalação Elétrica, Equipe de 

Instalação Hidráulica 

C2660 Acabamento Casa #05 Equipe de Acabamento 

C2680 Fundação Casa #06 
Equipe de Fundação, Equipe de Instalação 

Hidráulica, Equipe de Instalação Elétrica 

C2690 Estrutura Casa #06 Equipe de Estrutura 

C2700 Proteção Casa #06 Equipe de Proteção 

C2710 Cobertura Casa #06 Equipe de Cobertura 

C2720 Revestimentos Externo Casa #06 Equipe de Revestimento 

C2730 Portas e esquadrias Casa #06 Equipe de Portas e Esquadria 

C2740 Instalações Casa #06 
Equipe de Instalação Elétrica, Equipe de 

Instalação Hidráulica 

C2750 Acabamento Casa #06 Equipe de Acabamento 
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C2770 Fundação Casa #07 
Equipe de Fundação, Equipe de Instalação 

Hidráulica, Equipe de Instalação Elétrica 

C2780 Estrutura Casa #07 Equipe de Estrutura 

C2790 Proteção Casa #07 Equipe de Proteção 

C2800 Cobertura Casa #07 Equipe de Cobertura 

C2810 Revestimentos Externo Casa #07 Equipe de Revestimento 

C2820 Portas e esquadrias Casa #07 Equipe de Portas e Esquadria 

C2830 Instalações Casa #07 
Equipe de Instalação Elétrica, Equipe de 

Instalação Hidráulica 

C2840 Acabamento Casa #07 Equipe de Acabamento 

C2940 Demolição para condomínio Equipe de Terraplanagem 

C2950 Terraplanagem Equipe de Terraplanagem 

C2960 Instalação de canteiro Equipe de Instalação de Obra 

C2970 Fechamentos Equipe de Alvenaria 

C2980 Instalações 
Equipe de Instalação Hidráulica, Equipe de 

Instalação Elétrica 

C2990 Arruamento Equipe de Terraplanagem 

C3000 Acabamento Equipe de Acabamento 

C3010 Paisagismo Equipe de Paisagismo 

C3020 Compra de matéria prima para condomínio Compras 

C3030 Gerenciamento do Projeto Equipe de Projetos 
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C3040, C3050, C3060, 

C3070, C3080, C3090, 

C3100 

Compra de matéria prima para casas Compras 

Fonte: Os autores. 

 

3.5.3 Definição de tempo das atividades e cronograma 

 

Com todos os recursos definidos e a lógica seqüencial apresentada, foram 

definidos, com base na experiência dos funcionários da empresa estudada, a duração de 

cada uma das atividades que serão necessárias para o desenvolvimento do projeto. 

Foram levados em conta para o prazo de cada uma das atividades as premissas e 

restrições da declaração de escopo. O projeto terá início em 03 de setembro de 2012 e 

tem o término previsto em 01 ano, finalizando em 03 de setembro de 2013. Com todas 

as informações, foi gerado um cronograma, que pode ser encontrado na figura 3. Toda a 

rede lógica foi representada nesse cronograma, com a definição de todas as atividades. 

Foi gerado um baseline baseado nesse cenário atual, para que todas as comparações 

pertinentes possam ser feitas.  
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Figura 3 – Cronograma do projeto. Fonte: Os autores.
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3.5.4 Análise do caminho crítico 

 

As datas de contrato para cada uma das casas, conforme especificado na 

declaração de escopo, são: 

 - Casa 01: 30/06/13 

 - Casa 02: 30/06/13 

 - Casa 03: 30/06/13 

 - Casa 04: 31/07/13 

 - Casa 05: 31/07/13 

 - Casa 06: 30/08/13 

 - Casa 07: 30/08/13 

 - Condomínio: 30/06/13 

Com a utilização do software Primavera®, foram gerados códigos globais, 

nomeados de “CP XX.YY”, onde XX é a criticidade do caminho encontrado e nomeado 

e YY é a criticidade hierárquica daquele mesmo caminho. No projeto em questão, foram 

encontrados 2 caminhos críticos, o “CP 01.01”, com o caminho mais longo do projeto, 

englobando todas as atividades de engenharia, aquisição dos materiais para cada uma 

das casas, início da construção de cada uma das casas, fundação de cada uma das casas, 

estrutura, proteção cobertura, instalações, acabamento e entrega da casa #07. Esse 

caminho possui uma folga total de zero, ou seja, qualquer uma das atividades contidas 

no mesmo, impactam diretamente o andamento do projeto, positiva ou negativamente.  

Foi identificado também o caminho crítico “CP 01.02”, contendo a segunda 

criticidade do projeto, sendo uma ramificação do caminho mais longo, também 

possuindo uma folga total de zero. Nesse caminho estão contidas as atividades estrutura, 

proteção, cobertura, instalações, acabamento e entrega da casa #03. 

O caminho crítico pode ser visualizado na figura 4. 
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Figura 4 – Caminho crítico do projeto. Fonte: Os autores.
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3.6 GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

 

Nessa seção são abordados os itens referentes ao gerenciamento dos custos. Para 

tanto, serão levantados todos os custos de matéria-prima e materiais, bem como os 

custos de mão de obra dos recursos. Esses custos serão associados às atividades do 

cronograma, para que seja possível a geração de um indicador de custos para 

acompanhamento do projeto, no formato “Curva-S”. 

 

3.6.1 Custos de materiais e recursos 

 

Para cada uma das atividades listadas anteriormente, foram levantados os custos 

de material e os custos de recursos e mão de obra, gerando a tabela 4. 

 

Tabela 4 – Definição do custo das atividades. 

ID 

Atividade 
Descrição da Atividade Custo Materiais Custo Recursos Custo Total 

C1000 Realizar levantamento topográfico R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

C1010 
Realizar levantamento das leis de 

uso do solo e zoneamento 
R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 700,00 

C1020 
Preparar e apresentar o Ante 

Projeto 
R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

C1120 
Desenvolvimento do Projeto 

Executivo 
R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

C1130 Projeto estrutural e cálculos R$ 0,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 

C1140 Projeto de instalações hidráulicas R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

C1150 Projeto de instalações elétricas R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

C1160 Projeto HVAC R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 
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C1170 Projeto Paisagistico R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

C1180 Projeto de Lógica R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

C1190 Projeto de segurança R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

C1200 As-built R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

C2230 Fundação Casa #01 R$ 10.000,00 R$ 4.000,00 R$ 14.000,00 

C2240 Estrutura Casa #01 R$ 70.000,00 R$ 12.000,00 R$ 82.000,00 

C2250 Protector Casa #01 R$ 30.000,00 R$ 10.000,00 R$ 40.000,00 

C2260 Cobertura Casa #01 R$ 5.000,00 R$ 3.000,00 R$ 8.000,00 

C2270 Revestimentos Externo Casa #01 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 

C2280 Portas e esquadrias Casa #01 R$ 30.000,00 R$ 5.000,00 R$ 35.000,00 

C2290 Instalações Casa #01 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 

C2300 Acabamento Casa #01 R$ 50.000,00 R$ 15.000,00 R$ 65.000,00 

C2320 Fundação Casa #02 R$ 10.000,00 R$ 4.000,00 R$ 14.000,00 

C2330 Estrutura Casa #02 R$ 70.000,00 R$ 12.000,00 R$ 82.000,00 

C2340 Proteção Casa #02 R$ 30.000,00 R$ 10.000,00 R$ 40.000,00 

C2350 Cobertura Casa #02 R$ 5.000,00 R$ 3.000,00 R$ 8.000,00 

C2360 Revestimentos Externo Casa #02 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 

C2370 Portas e esquadrias Casa #02 R$ 30.000,00 R$ 5.000,00 R$ 35.000,00 
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C2380 Instalações Casa #02 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 

C2390 Acabamento Casa #02 R$ 50.000,00 R$ 15.000,00 R$ 65.000,00 

C2410 Fundação Casa #03 R$ 10.000,00 R$ 4.000,00 R$ 14.000,00 

C2420 Estrutura Casa #03 R$ 70.000,00 R$ 12.000,00 R$ 82.000,00 

C2430 Proteção Casa #03 R$ 30.000,00 R$ 10.000,00 R$ 40.000,00 

C2440 Cobertura Casa #03 R$ 5.000,00 R$ 3.000,00 R$ 8.000,00 

C2450 Revestimentos Externo Casa #03 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 

C2460 Portas e esquadrias Casa #03 R$ 30.000,00 R$ 5.000,00 R$ 35.000,00 

C2470 Instalações Casa #03 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 

C2480 Acabamento Casa #03 R$ 50.000,00 R$ 15.000,00 R$ 65.000,00 

C2500 Fundação Casa #04 R$ 10.000,00 R$ 4.000,00 R$ 14.000,00 

C2510 Estrutura Casa #04 R$ 70.000,00 R$ 12.000,00 R$ 82.000,00 

C2520 Proteção Casa #04 R$ 30.000,00 R$ 10.000,00 R$ 40.000,00 

C2530 Cobertura Casa #04 R$ 5.000,00 R$ 3.000,00 R$ 8.000,00 

C2540 Revestimentos Externo Casa #04 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 

C2550 Portas e esquadrias Casa #04 R$ 30.000,00 R$ 5.000,00 R$ 35.000,00 

C2560 Instalações Casa #04 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 
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C2570 Acabamento Casa #04 R$ 50.000,00 R$ 15.000,00 R$ 65.000,00 

C2590 Fundação Casa #05 R$ 10.000,00 R$ 4.000,00 R$ 14.000,00 

C2600 Estrutura Casa #05 R$ 70.000,00 R$ 12.000,00 R$ 82.000,00 

C2610 Proteção Casa #05 R$ 30.000,00 R$ 10.000,00 R$ 40.000,00 

C2620 Cobertura Casa #05 R$ 5.000,00 R$ 3.000,00 R$ 8.000,00 

C2630 Revestimentos Externo Casa #05 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 

C2640 Portas e esquadrias Casa #05 R$ 30.000,00 R$ 5.000,00 R$ 35.000,00 

C2650 Instalações Casa #05 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 

C2660 Acabamento Casa #05 R$ 50.000,00 R$ 15.000,00 R$ 65.000,00 

C2680 Fundação Casa #06 R$ 10.000,00 R$ 4.000,00 R$ 14.000,00 

C2690 Estrutura Casa #06 R$ 70.000,00 R$ 12.000,00 R$ 82.000,00 

C2700 Proteção Casa #06 R$ 30.000,00 R$ 10.000,00 R$ 40.000,00 

C2710 Cobertura Casa #06 R$ 5.000,00 R$ 3.000,00 R$ 8.000,00 

C2720 Revestimentos Externo Casa #06 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 

C2730 Portas e esquadrias Casa #06 R$ 30.000,00 R$ 5.000,00 R$ 35.000,00 

C2740 Instalações Casa #06 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 

C2750 Acabamento Casa #06 R$ 50.000,00 R$ 15.000,00 R$ 65.000,00 
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C2770 Fundação Casa #07 R$ 10.000,00 R$ 4.000,00 R$ 14.000,00 

C2780 Estrutura Casa #07 R$ 70.000,00 R$ 12.000,00 R$ 82.000,00 

C2790 Proteção Casa #07 R$ 30.000,00 R$ 10.000,00 R$ 40.000,00 

C2800 Cobertura Casa #07 R$ 5.000,00 R$ 3.000,00 R$ 8.000,00 

C2810 Revestimentos Externo Casa #07 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 

C2820 Portas e esquadrias Casa #07 R$ 30.000,00 R$ 5.000,00 R$ 35.000,00 

C2830 Instalações Casa #07 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 

C2840 Acabamento Casa #07 R$ 50.000,00 R$ 15.000,00 R$ 65.000,00 

C2940 Demolição para condomínio R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

C2950 Terraplanagem R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

C2960 Instalação de canteiro R$ 5.000,00 R$ 1.000,00 R$ 6.000,00 

C2970 Fechamentos R$ 30.000,00 R$ 10.000,00 R$ 40.000,00 

C2980 Instalações R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 

C2990 Arruamento R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 

C3000 Acabamento R$ 20.000,00 R$ 5.000,00 R$ 25.000,00 

C3010 Paisagismo R$ 20.000,00 R$ 5.000,00 R$ 25.000,00 

C3020 
Compra de matéria prima para 

condomínio 
Definido acima R$ 0,00 R$ 0,00 
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C3030 Gerenciamento do Projeto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

C3040, 

C3050, 

C3060, 

C3070, 

C3080, 

C3090, 

C3100 

Compra de matéria prima para 

casas 
Definido acima R$ 0,00 R$ 0,00 

Fonte: Os autores. 

 

O custo do projeto, considerando todas as atividades, está previsto em 

R$2.326.700,00, não extrapolando a restrição de R$3.000.000,00 imposta na declaração 

de escopo. 

 

3.6.2 Curva S 

 

Para controlar os custos do projeto, foi gerada uma Curva-S para cada etapa 

(engenharia, aquisições, construção e total) através das atividades do cronograma e seus 

respectivos custos. Foram utilizadas a data mais cedo e a data mais tarde de entrega do 

projeto, para a análise do valor agregado. O valor de 100% é o custo total das 

atividades, definido na seção 3.6.1. 

As curvas geradas podem ser observadas nas figuras 5, 6, 7 e 8. 
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Figura 5 – Curva-S engenharia. Fonte: Os autores. 

 

 

Figura 6 – Curva-S aquisições. Fonte: Os autores. 
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Figura 7 – Curva-S construção. Fonte: Os autores. 

 

 

Figura 8 – Curva-S total. Fonte: Os autores. 
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 Com o andamento das atividades no decorrer do projeto, deve-se preencher o 

percentual atual semanalmente para cada uma das curvas. Com esses indicadores é 

possível verificar qual o andamento do projeto, dentro da região da data mais cedo e da 

data mais tarde, percebendo qual a tendência do projeto, garantindo sempre que o 

mesmo esteja sempre no caminho correto. Um padrão para verificação do andamento 

foi criado com base no software Primavera®. Ao preencher o progresso de cada uma 

das atividades semanalmente, o software calculará o andamento total da fase de 

engenharia, aquisições e construção, além do total. Com os percentuais, deve-se 

preencher um template gerado para a criação das curvas, e será possível analisar como o 

projeto está em relação ao que deveria estar.  
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3.7 GERENCIAMENTO DE QUALIDADE 

 

O gerenciamento da qualidade engloba os processos de planejamento da 

qualidade, garantia da qualidade e controle da qualidade. Esses processos irão garantir 

que o projeto irá atender as necessidades para as quais ele foi empreendido.  

Para o projeto em questão, os três processos anteriormente descritos foram 

efetuados, bem como foi criado o item definições gerais.  

 

3.7.1 Planejamento da qualidade 

 

Planejar a qualidade significa identificar os padrões e especificações importantes 

do projeto e do produto final, bem como fazer para atendê-los e medi-los. Para poder 

comprovar que os padrões e especificações estão sendo atendidos de maneira adequada, 

é necessária a criação de indicadores e metas. Estes indicadores permitem quantificar e 

avaliar um processo e as metas especificam o local a ser alcançado.  

Para a criação do planejamento de qualidade demonstrado a seguir, foi utilizado 

como dados de entrada a estrutura analítica do projeto, o levantamento das partes 

interessadas, o cronograma, os requisitos técnicos do projeto, além de inputs dos 

engenheiros, encarregados da obra e clientes. Baseado nestes dados de entrada definiu-

se os itens a serem trabalhados para que o projeto atenda os padrões de qualidade de 

projeto e produto. Segue na tabela 5 o planejamento da qualidade. 
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Tabela 5 – Planejamento da qualidade. 

Planejamento da Qualidade 

Item da EAP Indicador Definição Forma de medição Meta 

Gerenciamento 

do projeto. 

Declaração do escopo e EAP. Verifica se a Estrutura Analítica 

de Projeto (EAP) e a Declaração 

de Escopo foram criadas e se as 

mesmas estão coerentes com os 

requisitos e as entregas de projeto. 

Ruim: Declaração de escopo e EAP 

não criadas. 

Bom: Declaração de escopo e EAP 

criadas, porém não representam 

adequadamente os requisitos e 

entregas do projeto. 

Excelente: Declaração de escopo e 

EAP criadas, representando 

adequadamente os requisitos e as 

entregas do projeto. 

Excelente. 

Todo o projeto. Solicitações de modificação 

de escopo. 

Mede a quantidade de solicitações 

de modificações de escopo. 

Ruim: Mais de uma solicitação de 

modificação no mês.  

Excelente: Nenhuma solicitação de 

modificação no mês. 

Excelente. 

 

Todo o projeto. Impactos das solicitações de 

modificação de escopo. 

Mede o impacto no prazo e custo, 

devido às solicitações de 

modificações de projeto. 

Ruim: Impacto no tempo e no custo. 

Excelente: Sem impacto de tempo e 

custo. 

Excelente. 
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Gerenciamento 

de projeto. 

Cronograma. Verifica se o cronograma está 

adequado e se atende às condições 

estabelecidas na declaração de 

escopo do projeto. 

 

Ruim: A criação do cronograma não 

foi efetuada. 

Bom: Cronograma criado, porém 

com problema de sequenciamento 

das atividades e estimativas não 

realistas de tempo. 

Excelente: Cronograma criado com 

detalhamento adequado das 

atividades, com sequenciamento e 

estimativas de tempo realistas, com 

estimativa de recursos e caminho 

crítico definido. 

Excelente. 

Todo o projeto. Acompanhamento, 

atualização e avaliação de 

cronograma.  

Verifica se o acompanhamento, 

atualização e avaliação do 

cronograma estão sendo efetuado. 

Ruim: Acompanhamento, 

atualizações e avaliações não estão 

sendo efetuadas. 

Excelente: Acompanhamento, 

atualizações e avaliações estão sendo 

efetuadas conforme planejado. 

 

Excelente. 
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Todo o projeto. Índice de desempenho de 

prazo (IDP). 

Expressa quanto do projeto está 

realizado (escopo), em relação ao 

que foi planejado. 

IDP: Valor agregado / Valor 

planejado. 

IDP = 1 

Gerenciamento 

de projeto. 

Estimativa de custos. Verifica se o custo estimado para 

as atividades do projeto são 

realistas e se foi utilizado como 

referência os custos reais de 

projetos anteriores. 

Ruim: Estimativa de custos não 

realistas, sem referência. 

Excelente: Estimativa de custos 

realistas, com referências. 

Excelente. 

Todo o projeto. Acompanhamento dos custos. Verifica se os custos estão sendo 

avaliados periodicamente. 

Ruim: Custos do projeto sendo 

avaliados mensalmente. 

Excelente: Custos do projeto sendo 

avaliados quinzenalmente. 

Bom. 

Todo o projeto. Índice de desempenho de 

custo. (IDC). 

Expressa quanto o projeto está 

agregando (custo), em relação ao 

que está sendo gasto. 

IDC: Valor agregado / Custo real 0,95 ≤ IDC≤ 1,05 

Gerenciamento 

de Projeto. 

Avaliação de fornecedores. Avalia se os fornecedores 

possuem boas referências, 

experiência e capacidade de 

atender aos requisitos do serviço.  

Ruim: Fornecedor sem boas 

referências, nenhuma experiência e 

capacidade limitada. 

Bom: Fornecedor com boas 

Bom 
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referências, pouca experiência e 

capacidade adequada. 

Excelente: Fornecedor com boas 

referências, muita experiência e 

capacidade adequada.  

Todo o projeto. Índice de desempenho dos 

fornecedores – (IDFP) 

Cumprimento dos prazos. 

Expressa o grau de conformidade 

dos fornecedores com relação aos 

prazos estabelecidos. 

Ruim: Se houver atrasos superiores a 

5 dias nas entregas. 

Bom: Se houver atrasos de até 1 dia 

nas entregas. 

Excelente: Caso não haja atrasos nas 

entregas. 

Excelente. 

Todo o projeto Índice de desempenho dos 

fornecedores – (IDFQ) 

Qualidade dos produtos 

entregues. 

Expressa o grau de conformidade 

dos produtos entregues pelos 

fornecedores. 

Ruim: Produto com alguma não 

conformidade, não aceitável. 

Bom: Produto com alguma não 

conformidade, porém aceitável. 

Excelente: Produto conforme. 

Excelente. 

Todo o projeto. Índice de aderência ao plano 

de comunicação. 

Expressa o grau de aderência ao 

plano de comunicação. 

Ruim: Plano de comunicação não 

está sendo seguido. 

Bom: Plano de comunicação está 

sendo seguido em 90% dos casos. 

Bom. 
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Excelente: Plano de comunicação 

está sendo seguido em 100% dos 

casos. 

Todo o projeto. Reuniões de 

acompanhamento de projeto. 

Mede a quantidade de reuniões de 

projeto efetuadas com o time de 

projeto. 

Ruim: Uma reunião ao mês. 

Bom: Duas reuniões ao mês. 

Excelente: Reuniões semanais. 

Excelente. 

Todo o projeto. Adequação as Diretrizes para 

avaliação Técnica de 

Produtos - DIRETRIZ 

SINAT. 

Mede se o projeto está seguindo 

os requisitos da Diretriz Sinat de 

sistemas construtivos do tipo 

¨Light Steel Frame”. 

Ruim: Não segue os requisitos da 

diretriz. 

Bom: Segue em até 90% os 

requisitos da diretriz. 

Excelente: Segue 100% os requisitos 

da diretriz 

Excelente. 

Gerenciamento 

do projeto. 

Treinamento dos funcionários 

em PES. 

Mede percentual de funcionários 

que foram treinados no 

procedimento de execução de 

serviço (PES) 

Ruim: 0% à 50% dos funcionários 

treinados. 

Bom: 50% à 80% dos funcionários 

treinados. 

Excelente: 80% à 100% dos 

funcionários treinados. 

Excelente. 

Gerenciamento 

de projeto. 

Levantamento e respostas aos 

riscos do projeto. 

Verifica se o levantamento dos 

riscos e a resposta aos mesmos 

Ruim: Levantamento dos riscos não 

efetuado. 

Excelente. 
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estão adequados. Excelente: Levantamento dos riscos 

e resposta aos mesmos, efetuado 

adequadamente.  

Todo o projeto. Acompanhamento dos riscos 

do projeto. 

Mede se os riscos estão sendo 

constantemente monitorados, 

avaliados e tratados. 

Ruim: Riscos não estão sendo 

avaliados. 

Bom: Riscos estão sendo avaliados 

quinzenalmente 

Excelente: Riscos estão sendo 

avaliados semanalmente. 

Excelente. 

Todo Projeto Afastamento por acidente de 

trabalho. 

Mede a quantidade de acidentes 

de trabalhos ocorridos. 

Ruim: 1 ao mês 

Excelente: Zero acidente 

Excelente. 

Todo Projeto Número de incidentes Mede a quantidade de incidentes 

registrados. 

Ruim: Mais que 1 incidente ao mês 

registrado. 

Excelente: Zero incidente  

Excelente. 

Todo Projeto. Utilização de EPI. Verifica se os funcionários estão 

usando os equipamentos de 

proteção adequados para execução 

do serviço. 

Ruim: Funcionários não estão 

utilizando os equipamentos de 

proteção. 

Excelente: Funcionários estão 

utilizando os equipamentos de 

proteção. 

Excelente. 
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Todo o Projeto. Aderência a PES. Verifica se o projeto está seguindo 

os procedimentos de execução de 

serviço mencionados na PES. 

Ruim: Não está seguindo o 

procedimento. 

Excelente: Está seguindo 100% os 

procedimentos. 

Excelente. 

Todo o projeto. Índice de não conformidades 

na FVS. 

Mede a quantidade de não 

conformidades registradas na 

ficha de verificação de serviço 

(FVS). 

Elevado: Acima de duas não 

conformidades por FVS. 

Normal: Até uma não conformidade 

por FVS. 

Reduzido: Nenhuma não 

conformidade por FVS. 

Normal. 

Todo o Projeto. Índice de satisfação do cliente 

com relação ao cumprimento 

dos prazos. 

Mede o grau de satisfação do 

cliente com relação ao 

cumprimento dos prazos 

acordados. 

Ruim: Entrega efetuada com atraso. 

Bom: Entrega efetuada 

pontualmente. 

Excelente: Entrega efetuada 

antecipadamente.  

Bom. 

Todo o projeto. Índice de satisfação do cliente 

com relação às informações 

sobre o andamento do 

projeto. 

Mede o grau de satisfação do 

cliente em relação às informações 

recebidas relativas ao andamento 

do projeto. 

Ruim: Informação indisponível ou 

desatualizada. 

Bom: Informação disponível de 

forma clara e com atualizações 

semanais. 

Bom 
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Excelente: Informações disponíveis 

de forma clara e com atualizadas 

diárias. 

Todo o projeto. Índice de satisfação do cliente 

com relação ao cumprimento 

dos requisitos de projeto. 

Mede o grau de satisfação do 

cliente com relação ao 

cumprimento dos requisitos de 

projeto. 

Ruim: Existe não conformidade com 

algum requisito. 

Bom: Existe não conformidade com 

algum requisito, porém o mesmo 

pode ser adequado sem impacto no 

tempo. 

Excelente: Sem não conformidades. 

Atende aos requisitos. 

Bom. 

Fonte: Os autores.
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3.7.2 Garantia e controle da qualidade 

 

 Realizar a garantia da qualidade significa estabelecer atividades que têm como 

objetivo garantir que o projeto está utilizando os processos adequados, definidos no 

planejamento para atender aos padrões e especificações. 

 Realizar o controle de qualidade significa estabelecer atividades que tenham como 

objetivo monitorar, registrar e avaliar os resultados das atividades, avaliando assim o 

desempenho e comparando com as metas estabelecidas no planejamento. 

 Para a criação do plano de garantia e controle de qualidade abaixo, foram utilizados 

como dados de entrada as informações contidas na tabela 5 do planejamento da qualidade. 

Baseado em cada indicador desta tabela foram criadas diversas atividades de garantia e 

controle da qualidade, resultando na tabela 6. 
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Tabela 6 – Planejamento da garantia e controle da qualidade. 

Planejamento da Garantia e Controle da qualidade. 

Atividade Indicador Associado Responsável Quando 

Verificar se a EAP e a declaração de escopo 

representam adequadamente os requisitos 

do cliente e entregas do projeto. 

 Declaração de escopo. Gerente de projeto 

Engenheiro responsável 

Encarregado da obra 

15 dias após reunião de Kick off. 

Verificar quantas modificação de escopo 

inicial foram solicitadas, e se os mesmos 

podem impactar no tempo e custo do 

projeto. 

 Solicitações de modificação 
de escopo. 

 Impactos das solicitações 
de modificação de escopo. 

Gerente de projeto Mensalmente. 

Verificar se o cronograma de projeto está 

adequado e se atende as condições 

estabelecidas na declaração de escopo do 

projeto. Verificar os pacotes de trabalho, 

atividades estabelecidas, sequenciamento 

correto, estimativa de tempo realista, 

estimativa de recursos e caminho crítico. 

 Cronograma Gerente de projeto 

Engenheiro responsável 

Encarregado da obra 

15 dias após reunião de kick off. 

Efetuar avaliações do andamento do 

projeto X cronograma. 

 Acompanhamento, 
atualização e avaliação de 
cronograma. 

Gerente de projeto Semanalmente. 
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Efetuar o acompanhamento do andamento 

do projeto, comparado com o cronograma 

e efetuar atualizações. 

 Acompanhamento, 
atualização e avaliação de 
cronograma. 

Encarregado da obra Diariamente. 

Medir indicador IDP e IDC. 

 

 Índice de desempenho de 
prazo (IDP). 

 Índice de desempenho de 
custo (IDC). 

 

Gerente de projeto Mensalmente 

Verificar se o custo estimado para as 

atividades do projeto são realistas. Verificar 

se foram utilizados como referência os 

custos reais de projetos anteriores. 

 Estimativa de custos Gerente de projeto  

Engenheiro responsável 

Encarregado da obra 

15 dias após reunião de Kick off. 

 

 

Verificar se os custos estão sendo avaliados 

periodicamente. 

 Acompanhamento dos 
custos 

Gerente de Projeto Quinzenalmente. 

Avaliar referência, experiência e 

capacidade de atendimento dos serviços 

pelos fornecedores a serem contratados. 

 Avaliação de fornecedores Gerente de Projeto 

Engenheiro responsável 

Encarregado da obra 

15 dias após a reunião de Kick 

off. 

 

Medir indicadores IDFP e IDFQ.  Índice de desempenho dos 
fornecedores – (IDFP) 
Cumprimento dos prazos 

 Índice de desempenho dos 
fornecedores – (IDFQ) 

Engenheiro responsável 

Encarregado da obra 

Mensalmente. 
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Verificar se o plano de comunicação está 

sendo seguido. 

 Índice de aderência ao 
plano de comunicação. 

Gerente de projeto Mensalmente. 

Medir quantidade de reuniões do time de 

projeto. 

 Reuniões de 
acompanhamento de 
Projeto. 

Gerente de projeto Mensalmente. 

Avaliar se o projeto está seguindo os 

requisitos da DIRETRIZ SINAT de sistemas 

construtivos do tipo ¨Light Steel Frame”. 

 Adequação às Diretrizes 
para avaliação Técnica de 
Produtos DIRETRIZ SINAT. 

Engenheiro responsável Auditoria sem data programada. 

Avaliar quantidade de funcionários que 

estão trabalhando na obra e que foram 

treinados em PES. 

 Treinamento dos 
funcionários em PES. 

Engenheiro responsável Trimestralmente 

Verificar se os riscos estão sendo 

constantemente monitorados, avaliados e 

se ações estão sendo tomadas ações para 

tratá-los. 

 Acompanhamento dos 
riscos do projeto 

Gerente de projeto 

Engenheiro do projeto 

Encarregado da obra 

Mensalmente. 

Verificar se todos os riscos do projeto 

foram definidos, bem como os seus 

impactos e as tratativas aos mesmos. 

 Levantamento e respostas 
aos riscos do projeto 

Gerente de Projeto 

Engenheiro do projeto 

Encarregado da obra 

 

15 dias após reunião de kick off. 

Verificar a quantidade de funcionários  Afastamento por acidente 
de trabalho 

Encarregado da obra Mensalmente. 
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afastados por acidente de trabalho. 

Verificar a quantidade de incidentes 

registrados 

 Número de incidentes Encarregado da obra Mensalmente. 

Verificar se os funcionários estão utilizando 

os equipamentos de proteção adequados 

para realização do trabalho com segurança. 

 Utilização de EPI Encarregado da obra Auditorias sem data 

programada. 

Acompanhar execução do serviço.  Aderência a PES Encarregado da obra Ao final de cada etapa de 

processo construtivo. 

Verificar número de não conformidades 

registradas em cada Ficha de verificação de 

Serviço (FVS). 

 Índice de não 
conformidades na FVS 

Engenheiro da obra Ao final de cada etapa do 

processo construtivo. 
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Coletar os índices de satisfação do cliente  Índice de satisfação do 
cliente com relação ao 
cumprimento dos prazos. 

 Índice de satisfação do 
cliente com relação às 
informações sobre o 
andamento do projeto. 

 Índice de satisfação do 
cliente com relação ao 
cumprimento dos requisitos 
de projeto. 

Gerente de Projeto Mensalmente 

 

 

Fonte: Os autores.
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3.7.3 Definições gerais 

 

 O projeto deve estar em conformidade com os demais requisitos e disposições abaixo 

mencionados: 

 

 O projeto deste empreendimento deve atender a todos os requisitos técnicos descritos 

na Diretriz Sinat N°003, relativa ao sistema construtivo estruturado em perfis leves de 

aço conformado a frio, com fechamento em chapas delgadas (Sistema leves tipo 

“Light Steel Framing”). 

 As etapas construtivas devem ser executadas com base no Procedimento de Execução 

de Serviço (PES). Neste documento estão descritas as instruções de execução de 

serviço, bem como os equipamentos e ferramentas adequadas que devem ser 

utilizados. 

 Cada etapa de construção deve ser monitorada através da Ficha de Verificação de 

Serviço (FVS). Existe uma ficha para cada etapa de construção, e as mesmas possuem 

os itens necessários a serem verificados em cada etapa. Em caso de não conformidade 

verificada o problema deve ser descriminado na própria FVS. A FVS deve ser então 

enviada ao Engenheiro responsável para que seja dada a tratativa adequada.  

 O Gerente de Projeto, juntamente com a sua equipe, deve avaliar os indicadores que 

não foram atingidos e estabelecer ações de correção. 

 Todas as solicitações de mudança de escopo, bem como reclamações vindas de 

clientes, devem ser encaminhadas para o Gerente de Projeto. Estas solicitações 

deverão ser avaliadas e aprovadas pelo mesmo. 

 O resultado da avaliação dos indicadores de qualidade, descritos na tabela de 

planejamento da qualidade, deve ser discutido mensalmente em uma das reuniões de 

projeto. 
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3.8 GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES 

 

Nessa seção o gerenciamento de aquisições será abordado. Com base na EAP e nas 

atividades e recursos explicitados anteriormente, será apresentada a análise 

compra/contratação (make or buy), a metodologia para a avaliação dos fornecedores e a 

metodologia para o encerramento dos contratos. 

 

3.8.1 Avaliação de fornecedores 

 

O projeto possuirá um sistema de avaliação para os fornecedores dos serviços e itens 

representados pelas atividades do projeto. Todos os fornecedores que serão contratados 

devem passar pela avaliação. Serão verificados 6 itens distintos entre cada um dos 

fornecedores, e a nota de 1 a 5 deve ser atribuída a cada item, sendo 1 a mais baixa e 5 a mais 

alta. Cada um desses itens possuirá um peso, e o somatório de todos os pesos será 100%. No 

final, cada fornecedor obterá uma nota, e o que obtiver a maior nota será escolhido. A figura 9 

foi retirada de Melo (2011), e retrata o modelo que será utilizado. 

 

 

Figura 9 – Sistema de pontuação de fornecedores. Fonte: Melo (2011). 

 

 

 

 

Folha: de: 

Nota de 1 a 5 Pontuação Nota de 1 a 5 Pontuação Nota de 1 a 5 Pontuação

Preço - 25%

Entendimento das necessidades - 25%

Custo do ciclo de vida - 10%

Capacidade técnica - 20%

Capacidade de gerenciamento - 15%

Recursos financeiros - 5%

Total

Data:

Objeto do contrato:

Quaco

Critério de avaliação e peso definido
Fornecedor 01 Fornecedor 02 Fornecedor 03

Comentários:

Autor:

Projeto:

SISTEMA DE PONTUAÇÃO DE FORNECEDORES

Versão:
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3.8.2 Make or Buy / Quadro de aquisições 

 

Com base na EAP do projeto, foi gerada uma análise make or buy dos itens do projeto. 

Foi utilizada a experiência em projetos anteriores em conjunto com a análise da capacidade da 

equipe da Quaco, para a definição do que deve ser feito pela equipe interna e o que deve ser 

contratado. Foram elencados, em comunhão com a tabela 3 (definição de recursos), com a 

tabela 4 (custo das atividades) e com a análise de cronograma, todos os custos referentes a 

cada item interno e externo e qual a duração estimada dos mesmos. 

Foi gerada também uma classificação de riscos das atividades contidas na análise, 

gerando um quadro de aquisições que pode ser verificado na tabela 7. Pode-se verificar que os 

itens externos são basicamente as aquisições de material para as casas e o condomínio, os 

trabalhos de engenharia e a terraplanagem. As atividades internas serão realizadas pelos 

montadores, que serão divididos em equipes diferentes nas etapas do projeto. 
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Tabela 7 – Quadro de aquisições. 

WBS Aquisições 

Modo Prazo Custo 

Risco Modo de 

Obtenção 
Justificativa Tempo (D) Confiabilidade R$ Confiabilidade 

Anteprojeto 

1.3.1 

Realizar levantamento 

topográfico 
Buy 

Contratação de equipe de engenharia 

para o levantamento topográfico 
15 65% R$ 1.000,00 85% Médio 

Realizar levantamento das 

leis de uso do solo e 

zoneamento 

Buy 

Contratação de equipe de engenharia 

para o levantamento das leis de uso do 

solo e zoneamento 

15 65% R$ 700,00 85% Médio 

Preparar e apresentar o 

Ante Projeto 
Buy 

Contratação de equipe de engenharia 

para o desenvolvimento do anteprojeto 
15 60% R$ 1.000,00 85% Médio 

Projeto Executivo 

1.3.2 

Desenvolvimento do 

Projeto Executivo 
Buy 

Contratação de equipe de engenharia 

para o desenvolvimento do projeto de 

execução e arquitetonico 

20 75% R$ 4.000,00 80% Baixo 

Projeto estrutural e 

cálculos 
Buy 

Contratação de equipe de engenharia 

para o desenvolvimento do projeto 

estrutural e cálculos 

10 75% 
R$ 

12.000,00 
80% Baixo 

Projeto de instalações 

hidráulicas 
Buy 

Contratação de equipe de engenharia 

para o desenvolvimento do projeto de 

instalações hidráulicas 

5 75% R$ 8.000,00 80% Baixo 

Projeto de instalações 

elétricas 
Buy 

Contratação de equipe de engenharia 

para o desenvolvimento do projeto de 

instalações elétricas 

5 75% R$ 8.000,00 80% Baixo 

Projeto HVAC Buy 

Contratação de equipe de engenharia 

para o desenvolvimento do projeto 

HVAC 

5 75% R$ 5.000,00 80% Baixo 

Projeto Paisagistico Buy 

Contratação de equipe de engenharia 

para o desenvolvimento do projeto 

paisagístico 

5 75% R$ 5.000,00 80% Baixo 

Projeto de Lógica Buy 

Contratação de equipe de engenharia 

para o desenvolvimento do projeto de 

lógica 

5 75% R$ 5.000,00 80% Baixo 

Projeto de segurança Buy Contratação de equipe de engenharia 5 75% R$ 3.000,00 80% Baixo 
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para o desenvolvimento do projeto de 

segurança 

As-built Buy 

Contratação de equipe de engenharia 

para o desenvolvimento do projeto as-

built 

10 75% R$ 5.000,00 80% Baixo 

Aquisições para condomínio 

1.4.1 
Compra de matéria prima 

para condomínio 
Buy 

Aquisição de todos os materiais 

utilizados para construção do 

condomínio, em todas as etapas 

(demolição, terraplanagem, instalação, 

fechamentos, arruamento, acabamento, 

paisagismo) 

20 70% 
R$ 

95.000,00 
70% Médio 

Construção do condomínio 

1.4.2 

Demolição para 

condomínio 
Buy 

Contratação de empresa para demolição 

das estruturas do terreno 
5 70% R$ 5.000,00 70% Médio 

Terraplanagem Buy 
Contratação de empresa para realização 

da terraplanagem do terreno 
7 70% 

R$ 

10.000,00 
70% Médio 

Instalação de canteiro Make 
Utilização dos montadores para 

instalação do canteiro de obras 
7 80% R$ 1.000,00 80% Baixo 

Fechamentos Make 

Utilização dos montadores para 

realização dos fechamentos do 

condomínio 

20 80% 
R$ 

10.000,00 
80% Baixo 

Instalações Make 
Utilização dos montadores para 

realização das instalações do condomínio 
25 80% R$ 5.000,00 95% Baixo 

Arruamento Make 
Utilização dos montadores para 

realização do arruamento do condomínio 
15 80% R$ 5.000,00 95% Baixo 

Acabamento Make 
Utilização dos montadores para 

realização do acabamento do condomínio 
10 80% R$ 5.000,00 95% Baixo 

Paisagismo Make 
Utilização dos montadores para 

realização do paisagismo do condomínio 
10 80% R$ 5.000,00 95% Baixo 

Casa #01 

1.5.1 

Fundação Casa #01 Make 
Utilização da equipe de fundação para 

execução do trabalho  
10 80% R$ 4.000,00 95% Baixo 

Estrutura Casa #01 Make 
Utilização da equipe de estrutura para 

execução do trabalho  
15 80% 

R$ 

12.000,00 
95% Baixo 

Proteção Casa #01 Make Utilização da equipe de proteção para 5 80% R$ 95% Baixo 
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execução do trabalho  10.000,00 

Cobertura Casa #01 Make 
Utilização da equipe de cobertura para 

execução do trabalho  
5 80% R$ 3.000,00 95% Baixo 

Revestimentos Externo 

Casa #01 
Make 

Utilização da equipe de revestimento 

para execução do trabalho  
10 80% 

R$ 

10.000,00 
95% Baixo 

Portas e esquadrias Casa 

#01 
Make 

Utilização da equipe de portas e 

esquadrias para execução do trabalho  
5 80% R$ 5.000,00 95% Baixo 

Instalações Casa #01 Make 
Utilização da equipe de instalações para 

execução do trabalho  
20 80% 

R$ 

10.000,00 
95% Baixo 

Acabamento Casa #01 Make 
Utilização da equipe de acabamento para 

execução do trabalho  
20 80% 

R$ 

15.000,00 
95% Baixo 

Casa #02 

1.5.2 

Fundação Casa #02 Make 
Utilização da equipe de fundação para 

execução do trabalho  
10 80% R$ 4.000,00 95% Baixo 

Estrutura Casa #02 Make 
Utilização da equipe de estrutura para 

execução do trabalho  
15 80% 

R$ 

12.000,00 
95% Baixo 

Proteção Casa #02 Make 
Utilização da equipe de proteção para 

execução do trabalho  
5 80% 

R$ 

10.000,00 
95% Baixo 

Cobertura Casa #02 Make 
Utilização da equipe de cobertura para 

execução do trabalho  
5 80% R$ 3.000,00 95% Baixo 

Revestimentos Externo 

Casa #02 
Make 

Utilização da equipe de revestimento 

para execução do trabalho  
10 80% 

R$ 

10.000,00 
95% Baixo 

Portas e esquadrias Casa 

#02 
Make 

Utilização da equipe de portas e 

esquadrias para execução do trabalho  
5 80% R$ 5.000,00 95% Baixo 

Instalações Casa #02 Make 
Utilização da equipe de instalações para 

execução do trabalho  
20 80% 

R$ 

10.000,00 
95% Baixo 

Acabamento Casa #02 Make 
Utilização da equipe de acabamento para 

execução do trabalho  
20 80% 

R$ 

15.000,00 
95% Baixo 

Casa #03 

1.5.3 

Fundação Casa #03 Make 
Utilização da equipe de fundação para 

execução do trabalho  
10 80% R$ 4.000,00 95% Baixo 

Estrutura Casa #03 Make 
Utilização da equipe de estrutura para 

execução do trabalho  
15 80% 

R$ 

12.000,00 
95% Baixo 

Proteção Casa #03 Make 
Utilização da equipe de proteção para 

execução do trabalho  
5 80% 

R$ 

10.000,00 
95% Baixo 

Cobertura Casa #03 Make Utilização da equipe de cobertura para 5 80% R$ 3.000,00 95% Baixo 
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execução do trabalho  

Revestimentos Externo 

Casa #03 
Make 

Utilização da equipe de revestimento 

para execução do trabalho  
10 80% 

R$ 

10.000,00 
95% Baixo 

Portas e esquadrias Casa 

#03 
Make 

Utilização da equipe de portas e 

esquadrias para execução do trabalho  
5 80% R$ 5.000,00 95% Baixo 

Instalações Casa #03 Make 
Utilização da equipe de instalações para 

execução do trabalho  
20 80% 

R$ 

10.000,00 
95% Baixo 

Acabamento Casa #03 Make 
Utilização da equipe de acabamento para 

execução do trabalho  
20 80% 

R$ 

15.000,00 
95% Baixo 

Casa #04 

1.5.4 

Fundação Casa #04 Make 
Utilização da equipe de fundação para 

execução do trabalho  
10 80% R$ 4.000,00 95% Baixo 

Estrutura Casa #04 Make 
Utilização da equipe de estrutura para 

execução do trabalho  
15 80% 

R$ 

12.000,00 
95% Baixo 

Proteção Casa #04 Make 
Utilização da equipe de proteção para 

execução do trabalho  
5 80% 

R$ 

10.000,00 
95% Baixo 

Cobertura Casa #04 Make 
Utilização da equipe de cobertura para 

execução do trabalho  
5 80% R$ 3.000,00 95% Baixo 

Revestimentos Externo 

Casa #04 
Make 

Utilização da equipe de revestimento 

para execução do trabalho  
10 80% 

R$ 

10.000,00 
95% Baixo 

Portas e esquadrias Casa 

#04 
Make 

Utilização da equipe de portas e 

esquadrias para execução do trabalho  
5 80% R$ 5.000,00 95% Baixo 

Instalações Casa #04 Make 
Utilização da equipe de instalações para 

execução do trabalho  
20 80% 

R$ 

10.000,00 
95% Baixo 

Acabamento Casa #04 Make 
Utilização da equipe de acabamento para 

execução do trabalho  
20 80% 

R$ 

15.000,00 
95% Baixo 

Casa #05 

1.5.5 

Fundação Casa #05 Make 
Utilização da equipe de fundação para 

execução do trabalho  
10 80% R$ 4.000,00 95% Baixo 

Estrutura Casa #05 Make 
Utilização da equipe de estrutura para 

execução do trabalho  
15 80% 

R$ 

12.000,00 
95% Baixo 

Proteção Casa #05 Make 
Utilização da equipe de proteção para 

execução do trabalho  
5 80% 

R$ 

10.000,00 
95% Baixo 

Cobertura Casa #05 Make 
Utilização da equipe de cobertura para 

execução do trabalho  
5 80% R$ 3.000,00 95% Baixo 

Revestimentos Externo Make Utilização da equipe de revestimento 10 80% R$ 95% Baixo 
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Casa #05 para execução do trabalho  10.000,00 

Portas e esquadrias Casa 

#05 
Make 

Utilização da equipe de portas e 

esquadrias para execução do trabalho  
5 80% R$ 5.000,00 95% Baixo 

Instalações Casa #05 Make 
Utilização da equipe de instalações para 

execução do trabalho  
20 80% 

R$ 

10.000,00 
95% Baixo 

Acabamento Casa #05 Make 
Utilização da equipe de acabamento para 

execução do trabalho  
20 80% 

R$ 

15.000,00 
95% Baixo 

Casa #06 

1.5.6 

Fundação Casa #06 Make 
Utilização da equipe de fundação para 

execução do trabalho  
10 80% R$ 4.000,00 95% Baixo 

Estrutura Casa #06 Make 
Utilização da equipe de estrutura para 

execução do trabalho  
15 80% 

R$ 

12.000,00 
95% Baixo 

Proteção Casa #06 Make 
Utilização da equipe de proteção para 

execução do trabalho  
5 80% 

R$ 

10.000,00 
95% Baixo 

Cobertura Casa #06 Make 
Utilização da equipe de cobertura para 

execução do trabalho  
5 80% R$ 3.000,00 95% Baixo 

Revestimentos Externo 

Casa #06 
Make 

Utilização da equipe de revestimento 

para execução do trabalho  
10 80% 

R$ 

10.000,00 
95% Baixo 

Portas e esquadrias Casa 

#06 
Make 

Utilização da equipe de portas e 

esquadrias para execução do trabalho  
5 80% R$ 5.000,00 95% Baixo 

Instalações Casa #06 Make 
Utilização da equipe de instalações para 

execução do trabalho  
20 80% 

R$ 

10.000,00 
95% Baixo 

Acabamento Casa #06 Make 
Utilização da equipe de acabamento para 

execução do trabalho  
20 80% 

R$ 

15.000,00 
95% Baixo 

Casa #07 

1.5.7 

Fundação Casa #07 Make 
Utilização da equipe de fundação para 

execução do trabalho  
10 80% R$ 4.000,00 95% Baixo 

Estrutura Casa #07 Make 
Utilização da equipe de estrutura para 

execução do trabalho  
15 80% 

R$ 

12.000,00 
95% Baixo 

Proteção Casa #07 Make 
Utilização da equipe de proteção para 

execução do trabalho  
5 80% 

R$ 

10.000,00 
95% Baixo 

Cobertura Casa #07 Make 
Utilização da equipe de cobertura para 

execução do trabalho  
5 80% R$ 3.000,00 95% Baixo 

Revestimentos Externo 

Casa #07 
Make 

Utilização da equipe de revestimento 

para execução do trabalho  
10 80% 

R$ 

10.000,00 
95% Baixo 

Portas e esquadrias Casa Make Utilização da equipe de portas e 5 80% R$ 5.000,00 95% Baixo 
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#07 esquadrias para execução do trabalho  

Instalações Casa #07 Make 
Utilização da equipe de instalações para 

execução do trabalho  
20 80% 

R$ 

10.000,00 
95% Baixo 

Acabamento Casa #07 Make 
Utilização da equipe de acabamento para 

execução do trabalho  
20 80% 

R$ 

15.000,00 
95% Baixo 

Aquisições para casas 

1.5.8 

Aquisição de materiais 

para Casa #01 
Buy 

Aquisição de todos os materiais 

utilizados para construção da casa, em 

todas as etapas (fundação, estrutura, 

proteção, cobertura, revestimento, portas 

e esquadrias, instalações e acabamento) 

20 70% 
R$ 

2.350.000,00 
70% Médio 

Aquisição de materiais 

para Casa #02 
Buy 

Aquisição de todos os materiais 

utilizados para construção da casa, em 

todas as etapas (fundação, estrutura, 

proteção, cobertura, revestimento, portas 

e esquadrias, instalações e acabamento) 

20 70% 
R$ 

2.350.000,00 
70% Médio 

Aquisição de materiais 

para Casa #03 
Buy 

Aquisição de todos os materiais 

utilizados para construção da casa, em 

todas as etapas (fundação, estrutura, 

proteção, cobertura, revestimento, portas 

e esquadrias, instalações e acabamento) 

20 70% 
R$ 

2.350.000,00 
70% Médio 

Aquisição de materiais 

para Casa #04 
Buy 

Aquisição de todos os materiais 

utilizados para construção da casa, em 

todas as etapas (fundação, estrutura, 

proteção, cobertura, revestimento, portas 

e esquadrias, instalações e acabamento) 

20 70% 
R$ 

2.350.000,00 
70% Médio 

Aquisição de materiais 

para Casa #05 
Buy 

Aquisição de todos os materiais 

utilizados para construção da casa, em 

todas as etapas (fundação, estrutura, 

proteção, cobertura, revestimento, portas 

e esquadrias, instalações e acabamento) 

20 70% 
R$ 

2.350.000,00 
70% Médio 

Aquisição de materiais 

para Casa #06 
Buy 

Aquisição de todos os materiais 

utilizados para construção da casa, em 

todas as etapas (fundação, estrutura, 

proteção, cobertura, revestimento, portas 

e esquadrias, instalações e acabamento) 

20 70% 
R$ 

2.350.000,00 
70% Médio 
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Aquisição de materiais 

para Casa #07 
Buy 

Aquisição de todos os materiais 

utilizados para construção da casa, em 

todas as etapas (fundação, estrutura, 

proteção, cobertura, revestimento, portas 

e esquadrias, instalações e acabamento) 

20 70% 
R$ 

2.350.000,00 
70% Médio 

Fonte: Os autores. 
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3.8.3 Encerramento das aquisições 

 

O processo de encerramento das aquisições deve ser realizado após o término de 

cada uma das fases do projeto, a fim de verificar se todas as obrigações contratuais para 

as aquisições dessa fase foram cumpridas. Deve-se avaliar o resultado obtido em cada 

uma das aquisições, e, todos os documentos gerados durante o processo devem ser 

arquivados. 

O encerramento de um contrato se dará com a verificação de todas as obrigações 

cumpridas. No caso de algo não correr conforme o esperado, deve-se verificar as 

alternativas propostas em cada contrato, como a aplicação de multas e processos 

judiciais. Apenas o gerente do projeto tem a autorização de finalizar os contratos, após a 

análise dos compradores. 
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3.9 GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÃO 

 

O Plano de Gerenciamento de Comunicação tem como principal objetivo 

aperfeiçoar e oficializar a comunicação entre os principais stakeholders do projeto, 

referenciados e classificados em ordem de expectativas e influência na tabela matriz de 

interesse dos stakeholders. 

 

3.9.1 Descrição dos processos de Comunicação 

 

A comunicação entre as partes interessadas do projeto deve acontecer via: 

 

a) Documentos impressos; 

b) Ata de reunião; 

c) Memorandos; 

d) Carta; 

e) E-mails. 

 Para avaliação do andamento do projeto deverá ser utilizado o documento 

padrão de relatório de desempenho (Curva S). 

 O relatório de desempenho do projeto deverá ser atualizado quinzenalmente pelo 

gerente do projeto. 

 Toda solicitação de mudança de escopo deverá ser feita com preenchimento do 

documento padrão “formulário de pedido de mudança” e aprovada pelo gerente 

do projeto. 

 

3.9.2 Eventos de Comunicação 

 

Os eventos de comunicação descritos abaixo representam os principais encontros 

entre os stakeholders de maior relevância no projeto, identificados na matriz de 

interesse de stakeholders, sendo normal que outros encontros venham a ocorrer 

dependendo da necessidade. Caso encontros não descritos neste plano venham a 

ocorrer, os mesmos deverão ser registrados em ata padrão, presente neste plano. 
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3.9.2.1 Kick Off Meeting  

 

Objetivo: Oficializar o início do projeto, promovendo uma integração entre os 

principais stakeholders. Apresentar uma prévia das baselines de custo, tempo, 

escopo e qualidade, e um resumo sobre a estratégia de condução do projeto. 

Metodologia: Reunião entre principais stakeholders, conduzida pelo gerente 

do projeto, que deverá levar uma cópia impressa do plano de projeto para 

cada participante. 

Responsável: Gerente do projeto. 

Envolvidos: Gerente do projeto, investidores, representante LP e Águia 

Sistemas. 

Data e hora: __/__/____ 

Duração: 2h. 

Local: Sala de reuniões Quaco. 

 

3.9.2.2 Reuniões de projeto 

 

Objetivo: Proporcionar uma análise detalhada sobre o desempenho do 

projeto, antes do reporte aos investidores na reunião de avaliação de 

desempenho do projeto. Efetuar o controle de todos os planos do projeto. 

Metodologia: O gerente do projeto ficará encarregado de reunir o engenheiro 

responsável e o encarregado da obra para discussões. 

Responsável: Gerente do projeto. 

Envolvidos: Gerente do projeto, engenheiro responsável e encarregado da 

obra. 

Data e hora: toda segunda feira durante a execução do projeto, das 9h às 10h. 

Duração: 1h 

Local: Sala de reuniões Quaco. 

Outros: Nas reuniões devem ser abordados assuntos de lições aprendidas, 

descritas no registro de lições aprendidas, e avaliação de solicitações de 

mudanças. 
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3.9.2.3 Avaliação de Desempenho do Projeto 

 

Objetivo: Acompanhar a evolução do projeto, de acordo com o planejamento 

descrito no plano do projeto. Fazer alinhamento de percepção sobre 

desempenho do projeto entre construtora e investidores. 

Metodologia: O Gerente de projeto levará uma cópia impressa da Curva S e 

do cronograma do projeto aos investidores, para apresentar o status da obra e 

avaliar necessidades de mudança de estratégia de condução. 

Responsável: Gerente do projeto. 

Envolvidos: Gerente do projeto e investidores. 

Data e hora: reunião quinzenal, ocorrida em sexta-feira alternada, das 9h às 

11h. 

Duração: 2h 

Local: Sala de reuniões Quaco. 

Outros: Reunião deverá ser registrada em ata padrão. 

 

3.9.2.4 Reunião de Encerramento do Projeto 

 

Objetivo: Reunir principais investidores, construtora e principais 

fornecedores para avaliação final do projeto. Identificar oportunidades de 

parcerias para novos projetos baseados na tecnologia light steel frame. 

Metodologia: O Gerente do projeto enviará o convite para os principais 

stakeholders 2 meses antes do encerramento do projeto, para que na data de 

encerramento seja feita a reunião de avaliação final do projeto. 

Responsável: Gerente do projeto. 

Envolvidos: Gerente do projeto, investidores, LP e Águia sistemas. 

Data e hora: __/__/____ 

Duração: 2h 

Local: Sala de reuniões Quaco. 

Outros: Reunião deverá ter champanhe francês e canapés. 
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3.9.3 Ata padrão 

 

Todas as reuniões entre stakeholders do projeto, descritas ou não na seção 

eventos de comunicação, deverão ser registrados em ata padrão. Todas as atas do 

projeto deverão ser anexadas ao plano de projeto. A ata padrão pode ser verificada na 

tabela 8. 

 

Tabela 8 – Ata de reunião padrão. 

Evento de Comunicação: 

Projeto: 

Autor: Data da reunião: 

Local da Reunião:  Hora de início: Hora de término : 

Objetivo da Reunião: 

Participantes 

Nome E-mail 

  

  

  

  

  

  

Assuntos Tratados na Reunião 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Ações Definidas 

Assunto nº Ação Data Responsáveis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: Os autores.
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3.9.4 Mapa das Comunicações 

 

Para oficializar as principais comunicações entre a construtora Quaco, os principais fornecedores, a imobiliária e os investidores é 

definido no início do projeto o mapa das comunicações. É responsabilidade do gerente do projeto, que todas as partes envolvidas neste mapa das 

comunicações sejam apresentadas a esta ferramenta de controle, em um espaço máximo de sete dias após o Kick Off Meeting. A tabela 9 

contempla o mapa das comunicações. 

 

Tabela 9 – Mapa das comunicações. 

Elaborado por:   Versão:     

      

Aprovado por:   
Data 

(aprovação):     

      

      
Parte Interessada Assunto da Informação Documentos relacionados Meio ou Método Freqüência 

Responsável 

(emissor) 

Quaco Status de produção de painéis 

 

email mensal LP 

 

Status de produção de estrutura 

metálica 

 

email mensal 

Águia 

Sistemas 

 
Status de propostas comerciais 

 

email mensal Imobiliária 

Investidores Análise de Desempenho do Projeto Curva S impresso mensal Quaco 

Imobiliária e clientes finais Status de conclusão da obra 

 

email mensal Quaco 

      Fonte: Os autores.
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3.10 GERENCIAMENTO DE PESSOAS 

 

Estão relacionadas dentro deste plano as principais diretrizes sobre o 

gerenciamento de pessoas do projeto, considerando apenas as equipes próprias da 

construtora Quaco. A contratação das equipes externas ao projeto, deve ser realizada de 

acordo com o quadro de aquisições do projeto. 
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3.10.1 Relação da Equipe do Projeto 

 

A relação da equipe do projeto, verificada na tabela 10, foi construída com base na equipe participante do último empreendimento 

desenvolvido pela Quaco. Dentro desta relação encontram-se apenas os profissionais Quaco, responsáveis pela execução de todas as atividades 

denominadas “make”, do plano de aquisições. 

Tabela 10 – Relação da equipe do projeto. 

Elaborado por:   Versão:     

       Aprovado por:   Data (aprovação):     

       ID Nome Organização Cargo Telefone email Líder de Equipe? 

1 Fernando Quaco Gerente do Projeto 3333-3329 fernando@quaco.com.br X 

2 Luiz Felipe Quaco Engenheiro Responsável 3333-3330 luizf@quaco.com.br X 

3 Luis Quaco Encarregado da Obra 3333-3334 luis@quaco.com.br X 

4 Vitor Quaco Montador Mestre 3333-3335 vitor@quaco.com.br X 

5 Ralf Quaco Montador 1 3333-3336 ralf@quaco.com.br 

 6 Alessandro Quaco Montador 2 3333-3337 alessandro@quaco.com.br 

 7 Paulinho Quaco Montador 3 3333-3338 paulinho@quaco.com.br 

 8 Leandro Quaco Montador 4 3333-3339 leandro@quaco.com.br 

 9 Cássio Quaco Montador 5 3333-3340 cassio@quaco.com.br 

 10 Antônio Quaco Mestre de Hidráulica 3333-3344 antonio@quaco.com.br X 

11 Danilo Quaco Instalador Hidráulica 3333-3345 danilo@quaco.com.br 

 12 Paulo Quaco Mestre de Elétrica 3333-3346 paulo@quaco.com.br X 

13 Liedson Quaco Instalador Elétrica 3333-3347 liedson@quaco.com.br 

  

Fonte: Os autores. 

mailto:fernando@quaco.com.br
mailto:luis@quaco.com.br
mailto:vitor@quaco.com.br
mailto:ralf@quaco.com.br
mailto:alessandro@quaco.com.br
mailto:paulinho@quaco.com.br
mailto:leandro@quaco.com.br
mailto:cassio@quaco.com.br
mailto:antonio@quaco.com.br
mailto:danilo@quaco.com.br
mailto:paulo@quaco.com.br
mailto:liedson@quaco.com.br
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3.10.2 Organograma do Projeto 

 

Na equipe do projeto alguns profissionais ocupam cargos de liderança, sendo estes representados hierarquicamente no organograma da 

figura 10. Os montadores, instaladores hidráulicos e elétricos, respondem respectivamente ao montador mestre, mestre de hidráulica e mestre de 

elétrica. 

 

Figura 10 – Organograma do projeto. Fonte: Os autores. 

Fernando 
Gerente do Projeto 

Vitor 
Montador Mestre 

Antônio 
Mestre Hidráulica 

Paulo 
Mestre Elétrica 

Luiz Felipe 
Eng. Responsável 

Luis 
Encarregado da Obra 



          88 

 

 

 

3.10.3 Matriz de Responsabilidades 

 

A matriz de responsabilidade objetiva oficializar os responsáveis de cada plano ou área de gestão do projeto. As responsabilidades 

descritas nesta matriz não possuem relação direta com a hierarquia entre estas lideranças. A matriz de responsabilidade pode ser verificada na 

tabela 11. 

 

Tabela 11 – Matriz de responsabilidade. 

R: Responsável A: Apoio 
                          

Nome Função 

IN
ÍC

IO
 

C
O

N
ST

R
U

Ç
Ã

O
 

FI
N

A
N

C
EI

R
O

 

A
D

M
IN

IS
TR

A
Ç

Ã
O

 

Áreas de conhecimento 

ES
C

O
P

O
 

TE
M

P
O

 

C
U

ST
O

 

Q
U

A
LI

D
A

D
E

 

R
H

 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 

R
IS

C
O

S 

A
Q

U
IS

IÇ
Õ

ES
 

Fernando Gerente do Projeto R A R R R R R R R R R R 

Luiz Felipe Eng. Responsável A R A A A A A A A A A A 

Luis Encarregado da Obra A R A A A A A A A A A A 

Fonte: Os autores. 
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3.10.4 Avaliação de Desempenho da Equipe 

 

A avaliação de desempenho tem como objetivo identificar necessidades 

específicas de treinamento e capacitação da equipe do projeto, para que as exigências do 

plano de qualidade sejam atendidas. Considerando a maturidade da atual equipe, dentro 

deste processo construtivo, faz-se necessário a avaliação de desempenho apenas dos 

montadores, instaladores hidráulicos e elétricos. 

As avaliações deverão ser feitas a cada dois meses, sob responsabilidade do 

encarregado da obra. 

Abaixo estão relacionados os tópicos onde estes profissionais do projeto serão 

avaliados: 

 Otimização dos materiais (evitar desperdícios); 

 Organização dos equipamentos e ferramentas de trabalho; 

 Relacionamento e comunicação com a equipe; 

 Assiduidade. 

 

Para avaliação serão utilizados os parâmetros e serão tomadas as ações contidas 

na tabela 12. 

 

Tabela 12 – Avaliação de desempenho. 

Escala Classificação Ação 

1 Profissional nada apto Desligamento 

2 Profissional parcialmente apto Treinamento 

3 Profissional apto Feedback positivo 

Fonte: Os autores. 
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3.11 GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

Gerenciar riscos é trabalhar com incertezas do projeto. É isso que cada vez mais 

está se praticando nas organizações, devido a alta volatilidade e competitividade aos 

quais os projetos estão inseridos no planejamento estratégico, na gestão das empresas. 

O objetivo do gerenciamento de riscos nos projetos é visto sob dois aspectos, 

sendo um a obtenção de vantagens com os riscos positivos, ou seja, trabalhar para 

aumentar a probabilidade dos mesmos ocorrerem, e outro, embutir esforços para 

diminuir a probabilidade dos riscos adversos ocorrerem. 

O planejamento do gerenciamento de riscos neste projeto abrangerá a 

identificação, análise qualitativa, análise quantitativa e respostas aos riscos. 

  

3.11.1 Identificação dos riscos 

 

Nessa seção serão listados os riscos identificados, que podem afetar o projeto. 

Para a realização dessa tarefa, foi tomada como base a experiência em projetos 

anteriores. Os riscos elencados podem ser verificados na tabela 13. A identificação (+) 

denota uma oportunidade e a identificação (-) uma ameaça. 

 

Tabela 13 – Identificação dos riscos. 

  Identificação dos Riscos 

R-01 Chuvas durante a obra (-) 

R-02 Problemas com Legislação (alvará) (-) 

R-03 Acidentes de trabalho (-) 

R-04 Indisponibilidade de suprimentos (-) 

R-05 Problemas com a entrega das esquadrias (-) 

R-06 Problemas com a entrega dos painéis metálicos (-) 

R-07 Falta de aderência ao escopo (-) 

R-08 Patologias com funcionários (-) 

R-09 Conflitos na equipe da obra (-) 

R-10 Qualidade (-) 

R-11 Redução de resíduos na obra (+) 

R-12 Menor tempo de construção (+) 
Fonte: Os autores. 
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3.11.2 Análise qualitativa  

 

Nesta seção, a probabilidade de ocorrência dos riscos e os seus consequentes 

impactos foram definidos. Também foram atribuídas priorização de ações e resposta aos 

mesmos (Eliminar, Transferir, Mitigar, Aceitar {Passivo/Ativo}, Explorar, 

Compartilhar, Melhorar). 

 Para realização desta análise, foi utilizada a tabela 14, extraída do PMI (2008). 

 

Tabela 14 – Critérios de classificação de riscos. 

 * Probabilidade Impacto 

 

Critérios de 

Classificação 

Muito Alta 0,9 0,8 

 

Baixa De 0 a 0,049 

Alta 0,7 0,4 

 

Média De 0,05 a 0,149 

Moderada 0,5 0,2 

 

Alta A partir de 0,15 

Baixa 0,3 0,1 

   Muito Baixa 0,1 0,05 

   Fonte: PMI (2008). 

 

Diante dos riscos identificados na tabela anterior, foram geradas as exposições 

às quais cada risco está submetido, para o adequado tratamento durante a execução da 

obra, de acordo com o grau de importância, além de definir a estratégia que será adotada 

para mitigação. As ameaças podem ser encontradas na tabela 15 e as oportunidades na 

tabela 16. 
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Tabela 15 – Ameaças do projeto. 

    IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS (AMEAÇAS)  ANÁLISE QUALITATIVA DO RISCO 

RISCO DATA 

IDENTIF. 

CATEGORIA 

IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 

DE RISCO 
PROBA

BILIDA

DE 

IMPACTO 
EXPOSIÇÃO 

 AO RISCO 
QUALIF. 

ESTRATÉ

GIA 

RESPOSTA AO 

RISCO 
RESP 

CAUSA RAIZ EFEITO 

R-01 1-ago-12 
Condições 

Ambientais 
Chuvas  Atraso da obra 0,50 0,80 0,40 

Risco 

Alto 
Aceitar(-) 

Previsão no 

cronograma 
GP 

R-02 1-ago-12 Licenciamento 
Não observação 

às leis locais 

Atraso para início 

da obra 
0,30 0,40 0,12 

Risco 

Médio 
Mitigar(-) 

Informações sobre 

legislação local 
GP 

R-03 1-ago-12 SMS 

Ausência de 

EPI's e boas 

práticas de 

segurança 

Afastamentos por 

acidente no 

trabalho 

0,50 0,80 0,40 
Risco 

Alto 
Transferir(-) 

Contratação de 

empresa 

especializada 

GP 

R-04 1-ago-12 Aquisição 

Especificação 

errada de 

materiais 

Indisponibilidade 

de suprimentos e 

atraso na 

execução da obra 

0,50 0,40 0,20 
Risco 

Alto 
Prevenir(-) 

Realização de lista 

de materiais 

conforme projetos  

GP 

R-05 1-ago-12 Fornecedores 

Atraso na 

produção de 

esquadrias 

Atraso no 

cronograma 
0,30 0,20 0,06 

Risco 

Médio 
Transferir(-) 

Multa contratual por 

atraso 
GP 

R-06 1-ago-12 Fornecedores 

Atraso na 

produção dos 

painéis 

metálicos 

Atraso no 

cronograma 
0,30 0,20 0,06 

Risco 

Médio 
Transferir(-) 

Multa contratual por 

atraso 
GP 

R-07 1-ago-12 Projeto(Design) 

Não observação 

às 

especificações 

do escopo 

Atraso na entrega 

dos projetos 
0,30 0,40 0,12 

Risco 

Médio 
Prevenir(-) 

Efetuar reuniões de 

acompanhamento 

dos projetos com 

seus responsáveis a 

cada semana 

GP 

R-08 1-ago-12 Qualidade Patologias  

Aumento de 

custos com 

execução de 

garantia 

0,50 0,80 0,40 
Risco 

Alto 
Prevenir(-) 

Realização de 

gestão de plano de 

qualidade de 

aquisição de 

materiais e execução 

de serviços 

GP 
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R-09 1-ago-12 RH 
Conflitos na 

Equipe 

Diminuição 

produtividade 
0,30 0,40 0,12 

Risco 

Médio 
Mitigar(-) 

Remanejamento de 

funções e local de 

trabalho 

GP 

R-10 1-ago-12 Terceiros 

Má qualidade 

dos serviços 

contratados 

Piora na 

qualidade e 

atrasos no 

cronograma 

0,50 0,80 0,40 
Risco 

Alto 
Prevenir(-) 

Verificação de 

serviços realizados 

para outros clientes 

antes de contratar 

GP 

Fonte: Os autores. 

 

Tabela 16 – Oportunidades do projeto. 

    

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

(OPORTUNIDADES) 
 ANÁLISE QUALITATIVA DO RISCO 

RISC

O 

DATA 

IDENTIF

. 

CATEGORI

A 

IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO DE 

RISCO PROB. 

 

IMPACT

O 

EXPOSIÇÃ

O 

 AO RISCO 

QUALIFICA

ÇÃO 

ESTRA

TÉGIA 

RESPOSTA AO 

RISCO 

RESP

. 
CAUSA RAIZ EFEITO 

R-11 1-ago-12 Custos 

Menor 

disperdício de 

materiais 

Menor gasto com 

gerenciamento de 

resíduos 

0,90 0,40 0,36 Risco Alto 
Melhorar

(+) 
Controlar resíduos GP 

R-12 1-ago-12 Tempo 
Menor tempo de 

construção 

Retorno financeiro 

mais rápido, prazo 

enxuto 

0,90 0,80 0,72 Risco Alto 
Explorar(

+) 

Controle rígido do 

cronograma 
GP 

Fonte: Os autores. 
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3.11.3 Análise quantitativa 

 

Após a identificação qualitativa dos riscos, a análise quantitativa, ou seja, 

probabilidade, impactos financeiros e consequentemente o valor apurado diante dessas 

duas informações, foi implementada. Os dados de probabilidade e impacto foram 

extraídos da experiência em obras anteriores, e o resultado pode ser verificado na tabela 

17. 

 

Tabela 17 – Análise quantitativa. 

Riscos Probab. Impacto Valor Experado 

Chuvas durante a obra (-) 40% R$ 20.000,00 R$ 8.000,00 

Problemas com  Legislação (alvará) (-) 20% R$ 50.000,00 R$ 10.000,00 

Acidentes de trabalho (-) 40% R$ 30.000,00 R$ 12.000,00 

Indisponibilidade de suprimentos (-) 40% R$ 30.000,00 R$ 12.000,00 

Problemas com a entrega das esquadrias (-) 20% R$ 10.000,00 R$ 2.000,00 

Problemas com a entrega dos painéis metálicos (-) 20% R$ 300.000,00 R$ 60.000,00 

Falta de aderência ao escopo (-) 20% R$ 100.000,00 R$ 20.000,00 

Patologias com funcionários (-) 40% R$ 150.000,00 R$ 60.000,00 

Conflitos na equipe da obra (-) 20% R$ 30.000,00 R$ 6.000,00 

Problema com qualidade da entrega (-) 40% R$ 200.000,00 R$ 80.000,00 

Redução de resíduos na obra (+) 80% R$ 50.000,00 R$ 40.000,00 

Menor tempo de construção (+) 80% R$ 150.000,00 R$ 120.000,00 

Fonte: Os autores. 
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3.12 GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS 

 

Para que seja possível efetuar a tratativa adequada as possíveis mudanças que 

ocorrerão no projeto, as mesmas devem ser devidamente gerenciadas. Todas as 

solicitações de mudança deverão ser formalmente registradas, avaliadas, aprovadas ou 

reprovadas. As mudanças deverão ser avaliadas com relação ao impacto causado nas 

dimensões escopo, custo, prazo e qualidade. O Gerente de projeto, com o suporte do 

engenheiro responsável e do encarregado da obra, é a pessoa responsável pelas 

avaliações, aprovações e reprovações das solicitações de mudança.  As solicitações de 

mudanças deverão ser avaliadas nas reuniões semanais de projeto. As mudanças devem 

ser solicitadas conforme formulário verificado na tabela 18, e devem seguir o fluxo 

verificado na figura 11, conforme mostrado abaixo. 

Tabela 18 – Formulário de pedido de mudança. 

QUACO  PEDIDO DE MUDANÇA PM N°___________________ 

Projeto: Data: 

Solicitado por: 

DETALHES DA MUDANÇA 

Descrição: 

Motivo: 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

Escopo: 

Custo: 

Prazo: 

Qualidade: 

Solicitação aprovada ( ) Solicitação Rejeitada ( ) 

Justificativa: 

Gerente de Projeto: Data:  

Responsável pela aprovação:  Data: 

Fonte: Xavier e Xavier (2011). 



  96 

 

 

 

Figura 11 – Fluxograma para mudanças. Fonte: Os autores. 

3.13 REGISTRO DE LIÇÕES APRENDIDAS 

 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Não 

Sim 

Preencher 

formulário de pedido de mudança 

 

Pedido de 

mudança é 

coerente ? 

 

Enviar formulário para GP 

Avaliar a mudança 

Avaliar impacto 

Rejeitar mudança 

Tem impacto em 

tempo, custo, 

prazo ou 

qualidade? 

 

Mudança aprovada 

Arquivar solicitação 

Renegociar 

Renegociação 

OK 

 

Mudança aprovada 

Iniciar implementação 

Rejeitar mudança 

Arquivar solicitação 

Iniciar implementação 
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Para que seja possível aprender com os erros cometidos e registrar as práticas 

que deram certo no projeto, será criado um padrão para o registro das lições aprendidas. 

As lições aprendidas que serão inseridas devem ser criadas pelos gerentes de projeto, e 

devem ser: 

 Úteis, de forma a ajudar os próximos projetos em problemas 

equivalentes; 

 Práticas, de forma a minimizar a burocracia para implementação das 

lições; 

 Compreensíveis, de forma a que o entendimento possa ocorrer de 

maneira intuitiva para as partes interessadas; 

 

A lição aprendida a ser registrada deverá possuir os seguintes campos: 

 

1) Nome do projeto em que a lição foi verificada; 

2) Tipo da lição, sendo essa uma boa prática ou um problema encontrado; 

3) Descrição da lição, de forma compreensível, para que seja auto-explicativa; 

4) Fase em que ocorreu, para que seja possível agrupar as mesmas; 

5) Ações corretivas, para que a solução seja multiplicada; 

6) Ações preventivas, para que não ocorra novamente o problema; 

7) Colaborador que gerou a lição; 

8) Data em que a lição foi identificada; 

9) Aprovador para a correção e feedbacks; 

10)  Público e setores alvo para divulgação da lição; 

 

Para que ocorra de forma correta o registro e disseminação das lições, será 

utilizado o fluxo explicitado por Gouveia et. al (2010), que consiste na seqüência:  

 

a) Preenchimento do template pelo colaborador; 

b) Submissão da planilha ao aprovador; 

c) Análise das informações pelo aprovador; 

d) Geração de feedback ao colaborador; 

e) Lição é anexada ao banco de dados, se aprovada; 

f) Disponibilização da lição aprendida em um espaço virtual público; 
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Essa seqüência pode ser verificada graficamente na figura 12. 

 

 

Figura 12 – Fluxograma das lições aprendidas. Fonte: Gouveia et. al (2010). 

 

 A sugestão é de que mensalmente devam ocorrer reuniões de lições aprendidas, 

para que o registro e disseminação sejam eficazes. Essa reunião deverá ocorrer na 

última reunião semanal de projetos do mês. 



 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Baseado no objetivo proposto, que era elaborar o plano de gerenciamento de projeto 

do empreendimento “Do Lado do Parque”, foi obtido um resultado satisfatório no 

atendimento das expectativas quanto a aplicabilidade das nove áreas de conhecimento em 

projetos de menor porte, mesmo em uma empresa com baixo nível de maturidade em projetos. 

O trabalho forma um manual de gerenciamento ao empreendimento em questão, e sua 

principal função é mostrar um caminho mais claro e objetivo ao gerente de projetos, de forma 

que o mesmo possa conduzir todas as etapas com menor risco. 

A aplicação deste documento, na execução do projeto específico, mudará a maneira da 

Quaco em lidar com os projetos, abrindo uma perspectiva da criação de padrões de 

gerenciamento para os seus próximos empreendimentos. 

 

 

  



 

 

5 POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

A aplicação bem sucedida deste plano proposto no projeto especificado poderá abrir 

um precedente para a sua implantação em projetos similares, sejam eles empreendimentos de 

pequeno ou médio porte da indústria da construção civil. 
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7 APÊNDICE 

 

7.1 INTRODUÇÃO 

 

A franca expansão do mercado da construção civil no Brasil nos últimos anos vem 

reforçando, cada vez mais, a necessidade de maior disseminação da gerência de projetos 

ligada a empreendimentos deste setor. Uma das áreas mais importantes nesse processo é o 

gerenciamento do escopo do projeto, área responsável pela definição dos processos 

necessário a execução do projeto e ponto de partida para mais duas áreas importantes - 

Gerenciamento de Tempo e Gerenciamento de Custos.  

Os projetos ligados à construção civil têm um alto histórico de problemas 

relacionados a atrasos de cronograma e aumento significativo no orçamento previsto do 

empreendimento. Na grande maioria das vezes, tais deturpações, são originadas por haver 

pouco ou nenhum planejamento do gerenciamento do escopo do projeto. 

O processo de coleta de informações é sem dúvida o mais importante para a definição 

de um escopo que retrate o projeto de forma adequada, a seguir veremos a sugestão de uma 

metodologia de coleta de informações para a definição do escopo de projetos de construção 

civil focadas em obras residenciais. 
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7.2 DESENVOLVIMENTO 

 

Foi dada ênfase aos itens de acabamento e estética específica, os itens inerentes à 

estrutura terão suas especificações retiradas dos projetos estruturais e diretrizes de projeto. 

Esses dados foram considerados importantes devido a experiência adquirida em projetos 

anteriores. 

Os formulários têm como objetivo colher o maior número possível de informações e 

fornecer detalhamento considerável ao escopo do projeto. Foi desenvolvido um formulário 

específico para cada item considerado como demonstrado a seguir. 

 

 

Figura 1 – Formulário de coleta de informações - Telhas. Fonte: O autor. 

 

1

Tipo (Concreto, barro, schingle, etc):

Marca:

Modelo:

Cor:

Proteção (Verniz, resina ou Gloss):

TELHAS:
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Figura 2 – Formulário de coleta de informações - Soleiras e Pingadeiras. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 3 – Formulário de coleta de informações - Localização de mármores e granitos em pisos. 

Fonte: O autor. 

 

2

Locais onde serão colocadas pingadeiras:

(Portas Janelas, janelas, floreiras, muretas de sacadas, muretas de mezanino, etc...)

Locais onde serão colocadas soleiras:

(Soleiras de portas internas e externas)

Tipo de granito para pingadeiras:

Tipo de granito para soleiras:

SOLEIRAS E PINGADEIRAS

3

Identificar e listar abaixo todos os ambientes onde serão colocados mármores ou granitos em pi-

sos. Somente os locais.

LOCAIS ONDE SERÃO COLOCADOS MÁRMORES E GRANITOS
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Figura 4 – Formulário de coleta de informações - Forro de gesso. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 5 – Formulário de coleta de informações - Banheira de hidromassagem / Spa / Ofurô. Fonte: O 

autor. 

 

4

Neste ítem deverá ser listado todos os ambientes da casa que serão ou não colocados

forro de gesso. Favor colocar o nome do ambiente conforme projeto:

Amb. 01: Amb. 10:

Amb. 02: Amb. 11:

Amb. 03: Amb. 12:

Amb. 04: Amb. 13:

Amb. 05: Amb. 14:

Amb. 06: Amb. 15:

Amb. 07:

Amb. 08:

Amb. 09:

* Se for colocar gesso em todos os ambientes ou na maioria deles, favor assinalar uma

das opções abaixo:

(   ) GESSO EM TODO O PAVIMENTO TÉRREO

(   ) PAVIMENTO SUPERIOR - VOLUME DA ESCADA E BANHEIROS

RESTANTE DO SUPERIOR A ANALISAR NO MOMENTO

CONFORME PROJETO A SER 

PASSADO POR ARQUITETO

FORRO DE GESSO

5

Marca:

Modelo:

Cor:

Acessórios*:

* Jatos, encostos, alças, tampa, cromoterapia, aquecimento, botão de acionam., etc...

BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM / SPA / OFURÔ
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Figura 6 – Formulário de coleta de informações - Projeto de cozinha. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 7 – Formulário de coleta de informações - Coifa. Fonte: O autor. 

 

 

 

Figura 8 – Formulário de coleta de informações - Revestimentos de paredes (áreas molhadas). Fonte: 

O autor. 

 

 

Figura 9 – Formulário de coleta de informações - Pisos internos. Fonte: O autor. 

 

6

Empresa contratada:

Contato:

Telefone:

PROJETO COZINHA

7

Marca:

Modelo:

COIFA / DEPURADOR / EXAUSTOR

OBRA: 

Item Ambiente Área (m²) Área (10%) Descrição do produto Loja Cod. Produto R$ Loja

Cor Rejunte:

01

PLANILHA DE ESCOLHA REVESTIMENTO DE PAREDES (azulejos)

-           

OBRA: INSERIR COR DOS REJUNTES

Item Ambiente Área (m²) Área (10%) Descrição do produto Loja Cod. Produto R$ Loja

REJUNTE:

01

PLANILHA DE ESCOLHA DE PISOS INTERNOS

-           
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Figura 10 – Formulário de coleta de informações - Projeto de gesso. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 11 – Formulário de coleta de informações - Esquadrias. Fonte: O autor. 

 

 

10

O cliente deverá fornecer o projeto de gesso com toda a iluminação, em escala  e plotado em pa-

pel A3 ou A4.

PROJETO DE GESSO

11

Alumínio, PVC ou Madeira

Cor:

Linha:

Veneziana Integrada:

Tela Mosquiteira:

Tipo de Vidro:

ESQUADRIAS / VIDROS / VIDROS ESPECIAIS
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Figura 12 – Formulário de coleta de informações - Portas. Fonte: O autor. 

 

12

Loja ou Fabricante:

Pintura, Verniz ou Laca:

Modelo:

Preencha abaixo os ambietes onde terão porta de correr:

Amb. 01 Amb. 02

Amb. 03 Amb. 04

Amb. 05 Amb. 06

Amb. 07 Amb. 08

Alguma das portas acima terão trilho aparente? Se sim, descreva os ambientes abaixo:

Qual o acabamento do trilho aparente? (fosco/acetinado ou brilhante)

* Se for algum modelo diferente dos existentes em catálogo, o cliente deverá  passar

um projeto com o detalhamento do mesmo. Projeto em escala e plotado (papel A3 ou A4)

MODELO DAS PORTAS INTERNAS
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Figura 13 – Formulário de coleta de informações - Portas externas. Fonte: O autor. 

 

13

Loja ou Fabricante:

Pintura, Verniz ou Laca:

Modelo:

Pivotante, normal ou de correr:

Locais Portas externas:

Pintura, Verniz ou Laca:

Modelo:

* Se for algum modelo diferente dos existentes em catálogo, o cliente deverá  passar

um projeto com o detalhamento do mesmo. Projeto em escala e plotado (papel A3 ou A4)

MODELO DAS PORTAS EXTERNAS - MADEIRA (INCLUINDO PORTA PRINCIPAL)
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Figura 14 – Formulário de coleta de informações - Ferragens. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 15 – Formulário de coleta de informações - Vistas e rodapés. Fonte: O autor. 

 

14

PORTAS INTERNAS COMUNS:

Marca:

Modelo:

Acabamento (VI, CR, CRA, DO, DA, EP)

Dobradiça:

PORTAS DE CORRER:

Puxador:

Fechadura:

PORTA PRINCIPAL:

Puxador:

Fechadura:

FERRAGENS

15

Altura:

Largura:

Pintura, Verniz ou laminado:

VISTAS E RODAPÉS - QUAIS OS LOCAIS ONDE VÃO CADA TIPO DE RODAPÉ
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Figura 16 – Formulário de coleta de informações - Interruptores e tomadas. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 17 – Formulário de coleta de informações - Metais. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 18 – Formulário de coleta de informações - Louças. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 19 – Formulário de coleta de informações - Pintura interna. Fonte: O autor. 

 

16

Marca (fabricante):

Modelo (linha):

Cor:

INTERRUPRORES E TOMADAS

AMBIENTE

Qtde Preço Qtde Preço Qtde Preço Qtde Preço Qtde Preço

VÁLVULA DE DESCARGA

Descrição:

Marca: 

Descrição:

Marca: 

TORNEIRA / MISTURADOR

Marca: Marca: 

Descrição: Descrição: Descrição:

PLANILHA DE DEFINIÇÃO DE METAIS

Marca: 

CHUVEIRO
REGISTROS / MONOCOM. 

CHUVEIROS E DUCHAS
DUCHA HIGIÊNICA

AMBIENTE

Loja: Cod. Loja: Loja: Cod. Loja: Loja: Cod. Loja: Loja: Cod. Loja: Loja: Cod. Loja:

Marca: Marca: Marca: 

CUBA / LAVATÓRIO / 

CUBA EM INÓX
ASSENTO (VASO) TANQUE

Descrição: Descrição: Descrição:

VASO SANITÁRIO

PLANILHA DE DEFINIÇÃO DE LOUÇAS

LAVABO

Descrição:

Marca: 

BANHEIRA

Descrição:

Marca: 

OBRA: T = Texturas ou pinturas especiais / P = Pintura simples

Item Ambientes Área Parede (m²) Marca da Tinta Parede Teto

PLANILHA DE ESCOLHA DE PINTURAS INTERNAS

T / P
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Figura 20 – Formulário de coleta de informações - Pintura externa. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 21 – Formulário de coleta de informações - Detalhes de fachada. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 22 – Formulário de coleta de informações - Box de banheiros. Fonte: O autor. 

 

20

Cor:

LOCAL:

Grafiato, textura ou pintura lisa:

CORES EXTERNAS

21

Revestimento 01:

Locais de aplicação:

Revestimento 02:

Locais de aplicação:

DETALHES DE FACHADA

22

Cor do vidro

 (incolor, fumê, bronze, verde, etc...)

Ferragens:

(alumínio natural, branco, bronze, preto)

Locais de aplicação:

BOX DE BANHEIROS
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Figura 23 – Formulário de coleta de informações - Piscina. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 24 – Formulário de coleta de informações - GC e corrimão. Fonte: O autor. 

 

 

23

Empresa escolhida:

Marca revestimento:

Modelo revestimento:

Aquecedor?

Elétrico/Solar?

Capa térmica?

Cascata?

Cromoterapia?

Capa de segurança?

PISCINA

24

Material:

(Aço inóx polido, aço inóx escovado ou ferro galvanizado pintado)

Bitola do passa mão

Bitola das travessas:

Qtde de travessas:

Existe projeto?

* Se for algum modelo diferente dos existentes em catálogo, o cliente deverá  passar

um projeto com o detalhamento do mesmo. Projeto em escala e plotado (papel A3 ou A4)

MODELO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO
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Figura 25 – Formulário de coleta de informações - Tampos. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 26 – Formulário de coleta de informações - Pisos externos. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 27 – Formulário de coleta de informações - Pisos externos. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 28 – Formulário de coleta de informações - Grama. Fonte: O autor. 

Nome do Ambiente:

Granito / Mármore

Largura do Tampo: cm

Comprimento do Tampo: cm

Borda simples ou dupla:

Saia: cm

Rodapia: cm

1/2 Esquadria, reto, boleado

Furo no tampo? (0,1 ou 3)

PLANILHA DE ESCOLHA DE TAMPOS DE GRANITO / MÁRMORE

OBRA: 

Item Ambiente Área (m²) Área (10%) Descrição do produto Loja Cod. Produto R$ Loja

PLANILHA DE ESCOLHA DE PISOS EXTERNOS

-           

27

O cliente deverá fornecer a lista de luminárias escolhidas por ambiente da casa. Junto com a lista

deverá ter um projeto plotado em escala em papel A3 ou A4 com o posicionamento de cada lumi-

nário no forro de gesso.

LUMINÁRIAS

28

Tipo de grama

(São Carlos, esmeralda, coreana ou japonesa)

* Se o cliente for fazer qualquer tipo de paisagismo que não só a plantação de grama, o

mesmo deverá fornecer à construtora um projeto de paisagismo detalhado, em escala e

plotado em papel A3 ou A4 para que possamos orçar.

GRAMA
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Figura 29 – Formulário de coleta de informações - Coberturas / pergolados. Fonte: O autor. 

 

29

Material

(Alumínio, ferro ou madeira)

Cor das travessas

(Verniz, pintura branca ou outra cor)

Cobertura

(Sem cobertura - só o pergolado, vidro, policarbonato ou telha)

* O detalhamento destas coberturas deve estar especificado no projeto arquitetônico aprovado, ca-

so não esteja, o cliente deverá fornecer o projeto da cobertura detalhado, em escala e plotado

em papel A3 ou A4 para que possamos orçar.

-

COBERTURAS EXTERNAS / PERGOLADOS
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Figura 30 – Formulário de coleta de informações - Revestimentos especiais. Fonte: O autor. 

 

 

 

30

Locais:

 (borda de banheira, nichos, molduras em espelhos, lareira, churrasqueira ou paredes internas)

Borda de banheira:

Tipo de revestimento:

(granito, madeira, azulejo, mármore, pastilha, etc...)

Nichos de banheiro:

Tipo de revestimento:

(granito, madeira, azulejo, mármore, pastilha, etc...)

Molduras em torno de espelhos de banheiros:

Tipo de revestimento:

(granito, madeira, azulejo, mármore, pastilha, etc...)

Churrasqueira:

Tipo de revestimento:

(granito, madeira, azulejo, mármore, pastilha, etc...)

Lareira:

Tipo de revestimento:

(granito, madeira, azulejo, mármore, pastilha, etc...)

Boca de churrasqueira:

Tipo de revestimento:

(granito, madeira, azulejo, mármore, pastilha, etc...)

Boca de lareira:

Tipo de revestimento:

(granito, madeira, azulejo, mármore, pastilha, etc...)

Outros locais:

Tipo de revestimento:

(granito, madeira, azulejo, mármore, pastilha, etc...)

DETALHES DE MÁRMORES, GRANITOS E PEDRAS (REVESTIMENTOS ESPECIAIS)
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Figura 31 – Formulário de coleta de informações - Grades e portões. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 32 – Formulário de coleta de informações - Acessórios. Fonte: O autor. 

 

  

31

Portão garagem:

(material: ferro, alumínio ou madeira)

Chapa ou travessa:

Modelo Chapa:

(buzios, lambril, etc...)

Sentido travessas

(Horizontal, vertical, desenhada)

Portão pedestres:

(material: ferro, alumínio ou madeira)

Chapa ou travessa:

Modelo Chapa:

(buzios, lambril, etc...)

Sentido travessas

(Horizontal, vertical, desenhada)

Cor dos portões

(Verniz, pintura branca, bronze, preto, etc...)

GRADES E PORTÕES

AMBIENTE

Loja: Cod. Loja: Loja: Cod. Loja: Loja: Cod. Loja: Loja: Cod. Loja: Loja: Cod. Loja:

PORTA TOALHA / BANHO

Descrição:

Marca: 

SABONETEIRA

PLANILHA DE DEFINIÇÃO DE ACESSÓRIOS

Descrição:

Marca: 

PORTA TOALHA / ROSTO PAPELEIRA CABIDE

Descrição: Descrição: Descrição:

Marca: Marca: Marca: 



 

 

7.3 CONCLUSÃO 

 

O detalhamento das características do projeto em formulários é um ótimo ponto de 

partida para a elaboração de um escopo do projeto com nível de informação suficiente e 

adequado à elaboração de posterior plano de custos e tempo com alta confiabilidade. Será 

considerada a inclusão de mais formulários para a caracterização das estruturas, instalações 

elétricas, instalações hidráulica e lógica.  

 


