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Resumo 

 

 

Com olhos para a realidade de um prestador de serviços que foca seus esforços em atender a 

demanda da indústria de alimentos, aproveitou-se a oportunidade para estudar o caso de um 

contrato destinado a proporcionar três entregas bem distintas:  desenvolvimento, execução e 

implementação de proteções aéreas para esteiras transportadoras, além de propor uma sequência 

de análise e de controle das mudanças e impactos ocorridos no decorrer do serviço prestado, 

melhorando o entendimento dos processos de gestão, como o de integração destes entre as três 

áreas de gestão de projetos: Escopo, Cronograma e Orçamento, também conhecidas por Tríplice 

Restrição. 
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Abstract 

 

 

Focusing the reality of a service provider that spends its efforts on accomplishing the demand 

of the food industry, it took the advantage of this opportunity to study the case of a contract to 

provide three distinct deliverables: development, execution and implementation of some types 

of conveyors flight protections. Besides that, it proposes a sequence of analysis and control its 

project changes and its impacts due to the rendered services, improving the comprehension of 

the processes of project management from these three areas: Scope, chronogram and costs, also 

known as Triple Restriction. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O setor da indústria de alimentos, seja ela de base ou de supérfluos, tem sido um dos 

que mais cresce no Brasil e em países onde existam nítidos aumentos de poderio econômico 

das famílias de baixa renda. Em vista da nítida expansão do consumo de produtos 

industrializados, estas indústrias, em especial, as de economia de escala, têm aumentado seus 

parques industriais de maneira assombrosa além do aumento das horas trabalhadas. 

Este segmento, naturalmente, em virtude das exigências sanitárias necessárias para a 

produção de alimentos, exige que todos os produtos e serviços atendam a especificações 

técnicas rigorosíssimas para confecção de maquinários e suas partes, assim como, da 

capacitação das equipes de montagem e manutenção de suas instalações, sejam elas próprias ou 

terceirizadas. Estas indústrias, nos últimos anos, têm sido responsáveis pela aquisição de grande 

volume de projetos de sistemas, mapeamento de processos, infraestrutura, estratégia, melhoria 

contínua e outros, superando até mesmo a demanda típica dos mais antigos setores da indústria, 

a metal mecânica e automotiva. 

Em vista dessa realidade, todas as empresas fornecedoras, as quais decidem focar seus 

negócios para o atendimento destas necessidades específicas, devem seguir os impulsos do 

avanço tecnológico assim como os do aperfeiçoamento das práticas de gestão de seus projetos. 

Assim, com o intuito de aprofundar o conhecimento de maneira científica, o presente trabalho 

relata a experiência adquirida durante um serviço, que atendeu à uma determinada demanda do 

setor alimentício, de maneira a propor uma sequência de análise e de controle das mudanças e 

seus impactos, a ponto de auxiliar no processo de sua gestão, bem como do processo de 

integração destes com as três áreas de gestão de projetos: Escopo, Cronograma e Orçamento, 

também conhecidas por Tríplice Restrição. Isto tudo para contribuir com o minimizar ou evitar 

falhas, assim como do potencializar de oportunidades dentro do próprio local de trabalho.   

Para que tais atitudes sejam explicadas, será descrita uma sequência de definições, 

começando pela conceituação e descrição de Gerenciamento de Mudanças, seguida pelo 

Gerenciamento da Integração em Projetos e passando pela Tríplice Restrição. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.  Gerenciamento de Mudanças 

 

A literatura na área – Gestão de Mudanças é extensa, pois trata de um campo emergente 

na vida organizacional, sendo alvo principalmente para consultores. Observa-se que a maioria 

dos textos refere-se a prescrições sobre gestão do processo de implantação da mudança. Assim, 

o que se tem é um conceito em construção que se caracteriza pela heterogeneidade das 

definições e pela inexistência de consenso, como pode ser observado a seguir no Quadro 1. 

(apud PENA, et. al., 2013) 

 

Tabela 1 – Definições teóricas sobre mudança organizacional 

DEFINIÇÃO ENCONTRADA AUTOR 

É qualquer alteração, planejada ou não, ocorrida na organização, decorrente de fatores 

internos e/ou externos à organização que traz algum impacto nos resultados e/ou nas 

relações entre as pessoas no trabalho 

Bruno-Faria (2000) 

Qualquer transformação de natureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica, 

humana ou de outro componente, capaz de gerar impacto em partes ou no conjunto da 

organização. 

Wood Jr (2000) 

São atividades intencionais, pró-ativas e direcionadas para a obtenção das metas 

organizacionais. 
Robbins (1999) 

Resposta da organização às transformações que vigoram no ambiente, com o intuito de 

manter a congruência entre os componentes organizacionais (trabalho, pessoas, 

arranjos/estrutura e cultura). 

Nadler, Shaw, Walton e 

cols. (1995) 

É um acontecimento temporal estritamente relacionado a uma lógica, ou ponto de vista 

individual, que possibilita às pessoas pensarem e falarem sobre a mudança que 

percebem. 

Ford e Ford (1995) 

Conjunto de teorias, valores, estratégias e técnicas cientificam ente embasadas 

objetivando mudança planejada do ambiente de trabalho com o objetivo de elevar o 

desenvolvimento individual e o desempenho organizacional. 

Porras e Robertson 

(1992) 

Alteração significativa articulada, planejada e operacionalizada por pessoal interno ou 

externo à organização, que tenha o apoio e supervisão da administração superior, e 

atinja integradamente os componentes de cunho comportamental, estrutural, 

tecnológico e estratégico. 

Araújo (1982) 

 

Fonte: BRESSAN, 2013 
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Segundo o PMBoK, as mudanças têm a sua origem, essencialmente, nos desvios 

identificados num simples processo de comparação entre o que foi planejado e o que está sendo 

efetivamente executado. As mudanças também podem originar-se de uma ação de resposta a 

um problema ou decorrerem de uma nova expectativa ou necessidade de um interveniente. São 

três os tipos de mudanças descritos: 

 

a) Ação corretiva – mudança que, em bom português brasileiro, tem o objetivo de “trazer 

o projeto de volta aos trilhos”, isto é, realinhar o desempenho futuro do projeto ao 

desempenho planejado. 

b) Ação preventiva – mudança com o foco no tratamento de um risco, ou seja, na redução 

da probabilidade ou do impacto negativo de um risco. 

c) Reparo de defeito – mudança com o foco de reparar um defeito em algum produto do 

projeto ou substitui-lo. 

Conhecendo a importância do gerenciamento dos impactos decorrentes de quaisquer 

mudanças, alguns procedimentos de formalização devem ser seguidos, começando pelo registro 

do documento - Solicitação de Mudança (Change Request), que proporcionará dados 

fundamentais para administrá-las. 

 

2.2.  Gerenciamento da Integração em Projetos 

 

O Gerenciamento da Integração em Projeto é composto de seis processos distintos, onde 

diversas atividades se fazem necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar 

as demais atividades e processos das áreas de gerenciamento abordados pelo PMBoK4. Assim 

sendo, num contexto gerencial, o processo de integração possui características de unificação, 

consolidação, articulação, além das ações integradoras vitais para administrar as expectativas 

dos clientes e atender aos requisitos do projeto. Desta forma, segue a descrição de cada um dos 

processos que compõem este grupo gerencial: (COSTA, 2012) 

 

a) Desenvolver o termo de abertura do projeto: Visa elaborar um documento que 

formalize e autorize o início de um projeto ou fase, devendo conter os requisitos que 

venham a atender as necessidades e expectativas dos intervenientes. 
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Solicitação de Mudanças 

Mudanças 

Reprovação 

Aprovação 

Avaliação dos Impactos 

Eventual 

Aprovação 

b) Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto: Documenta todas as diretrizes 

necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos auxiliares 

provenientes dos processos das dez áreas de gerenciamento de projetos. 

c) Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto: Implementa o trabalho especificado no 

plano de gerenciamento do projeto, no intuído de cumprir com os objetivos descritos, 

tais como: 

o Definir e mobilizar a equipe de execução; 

o Colher informações do andamento da execução; 

o Coletar dados reais; 

o Captar as Solicitações de Mudanças; 

o Informar as dificuldades de execução; 

o Informar as melhorias; 

o Gerar entregas; 

d) Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto: Acompanha, revisa e regula o 

progresso do projeto para que as metas de desempenho estipuladas sejam satisfeitas, ou 

seja, monitora as discrepâncias entre o planejado e o executado. 

e) Realizar o Controle Integrado das Mudanças: Avalia todas as solicitações de 

mudança e, em caso de aprovação ou recusa, gerencia a implementação ou 

arquivamento destas por todos os grupos de processos e no plano de gerenciamento do 

projeto. Segue o fluxograma do processo de aprovação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fluxo do Controle Integrado de Mudanças 

Fonte: Adaptação própria 

 

Monitoramento e 

Controle 
Execução 

Controle Integrado de 
Mudanças 

Planejamento 

Áreas de Conhecimento 

(Foco nas Baselines) 
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f) Encerrar o Projeto ou Fase: Finaliza todas as atividades de todos os grupos de 

processos pertencentes às dez áreas de conhecimento objetivando formalizar o 

encerramento do projeto. 

 

2.3.  Tripla Restrição 

 

Segundo o PMBOK 5° Edição, durante o gerencimento do projeto é necessário balancear 

as demandas conflitantes de escopo, tempo e custo. Estas demandas formam a tripla restrição. 

Note que as demandas conflitantes podem ser influenciadas (positiviamente ou negativamente) 

pelo risco. De forma geral, a alteração de qualquer componente da tripla restrição afeta os 

demais.  

 

 

Figura 2: Interdependência das demandas de escopo, tempo e custo 

Fonte: GP3 - 2014 

 

 

2.3.1.  Tempo 

 

Ao pesquisar o conceito de tempo, é possivel encontrar definições que associam-se a diversas 

areas do conhecimento: 

 

“É o jeito que a natureza deu para não deixar que tudo acontecesse de uma vez só.”  

(John Wheeler) 

“Uma ilusão. A distinção entre passado, presente e futuro não passa de 

uma firme e persistente ilusão.” 

(Albert Einstein) 

“Cada segundo que passa é um milagre que jamais se repete.” 

 (Antiga frase dita pela Rádio Relógio do Rio de Janeiro). 
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Em Física, tempo é a grandeza física diretamente associada ao correto 

sequenciamento, mediante ordem de ocorrência dos eventos naturais estabelecido segundo 

coincidências simultaneamente espaciais e temporais entre tais eventos e as indicações de um 

ou mais relógios adequadamente posicionados, sincronizados, e atrelados de forma adequada à 

origem e aos eixos coordenados do referencial para o qual o tempo é definido. 

Para o Gerenciamento de tempo em Projetos, o objetivo é descrever os processos 

requeridos para o término do projeto, garantindo que o mesmo cumpra com os prazos definidos 

em um cronograma de atividades, além de gerenciar o término pontual do projeto. (apud PENA, 

et. al., 2013) 

 

2.3.2.  Escopo 

 

 Segundo o PMBOK 4° Edição existem 2 tipos de escopo no Projeto, conforme descrito 

abaixo: 

 

 Escopo do Produto: são as características e funções que descrevem um produto, 

serviço ou resultado. 

 Escopo do Projeto: é o trabalho que precisa ser realizado para entregar um produto, 

serviço ou resultado com as características e funções especificadas. 

 

 Para garantir o sucesso do projeto, são necessários os 5 processos do Gerenciamento de 

Escopo de Projeto e a integração de todas as áreas de conhecimento do Gerenciamento de 

Projetos. 

 

2.3.2.1.  Processos do Gerenciamento de Escopo 

 

 Coletar Requisitos 

 É o processo de coletar e documentar as necessidades e expectativas das partes 

interessadas para atingir o objetivo do Projeto. A coleta destes requisitos são entradas para a 

criação da EAP do Projeto.  

 

 

 

o Entradas: Termo de Abertura do Projeto e Registros das Partes Interessadas. 
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o Ferramentas e Técnicas: entrevistas, dinâmicas de grupo, oficinas, técnicas de 

criatividade em grupo, técnica de tomada de decisão em grupo, questionários e 

pesquisas, observações e protótipos. 

o Saídas: Documentação dos Requisitos, Plano de Gerenciamento dos Requisitos 

e Matriz de Rastreabilidade de Requisitos. 

 

 

 Definir Escopo 

 É o processo que descreve de forma detalhada o projeto e o produto baseado nas 

entregas, premissas e restrições do projeto.  A Declaração do Escopo é crítico para assegurar o 

sucesso do projeto. 

o Entradas: Termo de Abertura do Projeto, Documentação dos Requisitos e Ativos 

de Processos Organizacionais. 

o Ferramentas e Técnicas: opinião especializada, análise do produto, identificação 

de alternativas e oficinas. 

o Saídas: Declaração do Escopo do Projeto e Atualizações dos Documentos do 

Projeto. 

 

 

 Criar a EAP 

 Criar a EAP é o processo de decomposição o escopo do Projeto de forma hierárquica 

orientada a entregas do projeto para viabilizar o Gerenciamento do Escopo do Projeto. 

o Entradas: Declaração do Escopo do Projeto, Documentação dos Requisitos e 

Ativos de Processos Organizacionais. 

o Ferramentas e Técnicas: Decomposição. 

o Saídas: EAP, Dicionário da EAP, Linha de Base do Escopo e Atualizações dos 

Documentos do Projeto. 
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 Verificar o Escopo 

 É o processo de formalização, junto às partes interessadas do projeto, da aceitação das 

entregas do projeto. 

o Entradas: Plano de Gerenciamento do Projeto, Documentação dos Requisitos, 

Matriz de Rastreabilidade de Requisitos e Entregas Validadas. 

o Ferramentas e Técnicas: Inspeção. 

o Saídas: Entregas Aceitas, Solicitações de Mudança e Atualizações dos 

Documentos do Projeto. 

 

 Controlar o Escopo 

 É o processo de monitoramento e controle do escopo do Projeto e Produto e 

gerenciamento de mudanças realizadas na linha base do Escopo do Projeto. 

o Entradas: Plano de Gerenciamento do Projeto, Informações sobre o Desempenho 

do Trabalho, Documentação dos Requisitos, Matriz de Rastreabilidade de 

Requisitos e Ativos de Processos Organizacionais. 

o Ferramentas e Técnicas: Análise da Variação. 

o Saídas: Medição do Desempenho do Trabalho, Atualizações dos Ativos de 

Processos Organizacionais, Solicitações de Mudança, Atualizações do Plano de 

Gerenciamento do Projeto e Atualizações dos Documentos do Projeto. 

 

2.3.3.  Custos 

 

 Quando se trata de planejamento, administração e controle de atividades provenientes 

de um empreendimento, estes demandarão grande trabalho de apuração de custos, sejam eles 

contábeis ou gerenciais. Desta forma, segundo POMPERMAYER (2002), atividades 

exploradas pelas empresas são as fontes geradoras de recursos, como as receitas que resultam 

da venda de bens e/ou prestação de serviços. Estas são conhecidas como atividades “fim” e as 

demais atividades são chamadas “meio”. Os gastos empregados com as atividades “fim” 

denominam-se “custos”, no entanto, os gastos com atividades “meio” passam a ser chamados 

de “despesas”.    



17 

 

Os custos, por conceito, são a aplicação de diversos recursos, sejam eles de ordem 

humana, material ou tecnológico, no trabalho de criação de um produto, serviço ou resultado. 

Os gastos decorrentes da fabricação de um produto, na aquisição de uma mercadoria ou na 

prestação de serviço são considerados custos, em virtude de terem sido despendidos com a 

atividade “fim”.  

 As despesas são relativas a bens e serviço não correlacionados com a produção de outros 

bens e serviços, ou seja, são os gastos para utilização, consumo ou transferência para se obter 

uma receita. Desta forma, as despesas estão atreladas às atividades “meio”. 

 Com um breve apanhado conceitual do tema custos, pode-se enxergar a profundidade, 

bem como a importância do assunto nos contextos gerencial e administrativo de um 

empreendimento. Por definição, conforme PMBOK 4, um projeto também é considerado um 

empreendimento, só que temporário, podendo, então, aplicar-se todas as definições de custo, já 

abordadas, na realidade de gerenciamento de qualquer projeto. 

 O projeto tem, por objetivo maior, o retorno financeiro do empreendimento e, por trás 

de uma decisão de Startup, existem análises de fatores diversos que devem ser feitas com muita 

cautela e precisão, como por exemplo, o conhecimento de todas as atividades diretas de 

execução, bem como àquelas que não fazem parte da entrega principal do projeto, como as 

reuniões, aprovações, dentre outras que demandam tempo, recursos e, consequentemente, 

incorrem em custo. 

  

O Gerenciamento de Custos de um projeto reúne os seguintes processos: 

 Estimativa de Custos: processo que determina, por meio de cálculos, os gastos com 

recursos necessários para executar um projeto, desmembrado em atividades ou 

pacotes de trabalho. 

 Determinação do Orçamento: processo que engloba as estimativas de custos das 

atividades ou dos pacotes de trabalho com o intuito de estabelecer uma determinada 

linha de base. 

 Controle de Custos: processo de monitoramento e atualização orçamentária, assim 

como da gestão das mudanças sofridas na linha de base de custos. 

 

 Existe um grande esforço na etapa de execução dos três processos de gerenciamento de 

custos, como o intuito de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto que produzirá um 

plano de gerenciamento de custos. As três etapas do gerenciamento de custo e as suas 

ferramentas são determinadas no momento da definição do ciclo de vida do projeto e tem suas 
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informações documentadas no plano de gerenciamento de custos. O plano de gerenciamento de 

custos pode apresentar os seguintes aspectos: (BARCAUÍ, et. al., 2012) 

 

 

 Nível de exatidão: As estimativas de custo das atividades aderirão a um 

arredondamento dos dados numa precisão prescrita, baseando-se no escopo das 

atividades e magnitude do projeto; 

 

 Unidades de medida: Cada unidade de medida (como horas e dias de pessoal, semanas 

ou preço global) é definida para cada um dos recursos; 

 

 Associações com procedimentos organizacionais: A estrutura analítica do projeto 

(EAP) fornece a estrutura para o plano de gerenciamento de custos, gerando 

consistência com as estimativas, orçamentos e controle de custos; 

 

 Limites de controle: Limites de variação para monitoramento do desempenho de custo 

podem ser especificados para indicar uma quantidade de variação combinada a ser 

permitida antes que alguma ação seja necessária. Normalmente os limites são expressos 

como porcentagem de desvio da linha de base do plano; 

 

 Regras para medição de desempenho: As regras para medição do desempenho do 

gerenciamento do valor agregado (GVA, EVM em inglês) são estabelecidas. Por 

exemplo: 

o Definir a EAP e os pontos onde medições das contas de controle serão feitos; 

o Estabelecer as técnicas de medição do valor agregado a serem empregadas como 

marcos ponderados, fórmula fixa, porcentagem completa, etc; 

o  Especificar as equações de cálculo do gerenciamento do valor agregado para 

determinar as previsões projetadas da estimativa no término (ENT) e outras 

metodologias de rastreamento; 

 

 

 Formatos de relatório: Os formatos e frequências para vários relatórios de custos são 

definidos; 
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 Descrições dos processos: Descrições de cada um dos três processos de gerenciamento 

dos custos são documentadas; 

 

 

 O gerenciamento dos custos do projeto foca os custos dos recursos necessários para 

completar as atividades, devendo, também, contemplar o efeito das decisões de projeto no custo 

recorrente e subsequente do uso, manutenção e suporte do produto, serviço ou resultado do 

projeto. (PMBOK 5, 2013) 

 O maior esforço de planejamento do gerenciamento dos custos ocorre nas fases iniciais 

do projeto e fornece a estrutura para cada processo do gerenciamento dos custos para que o 

desempenho dos mesmos seja eficiente e coordenado. (PMBOK 5, 2013) 
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3.  METODOLOGIA 

 

3.1.  Descrição dos Métodos e Materiais 

 No intuito de estudar e avaliar os impactos, do ponto de vista do fornecedor, decorrentes 

de um relacionamento comercial, em específico, de um contrato de aquisições para entrega de 

5 linhas de componentes para um projeto de maquinário, solicitado por uma Indústria de 

Alimentos, fez-se o uso da metodologia de estudo de caso para entender, na prática, a influência 

da falta de procedimentos específicos, preconizados pelo PMI, no processo de elaboração de 

um Plano de Integração. 

 Segundo ARRUDA FILHO, 2006, o estudo de caso pode ser caracterizado pelo 

aprofundamento exaustivo de um ou de alguns poucos objetos, possibilitando o seu amplo e 

detalhado conhecimento, tarefa esta, praticamente inviável em relação a outros tipos de coleta 

de dados. 

 O trabalho descreve, para a delimitação e entendimento do relacionamento entre as 

partes, o “cliente inicial” como sendo o departamento de compras, o qual apresenta a 

necessidade, e o “cliente final” como sendo o setor produtivo, o qual efetivamente precisa do 

produto ou do serviço. Além disso, fechando o circuito contratual, existe o fornecedor 

responsável pela entrega do projeto solicitado, sendo este, a empresa Rafalle Equipamentos e 

Soluções Industriais Ltda. 

  

3.2.  Avaliação do Setor 

3.2.1.  O Setor de Alimentos 

Em pesquisa divulgada pela Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos – 

ABIA, das portas das indústrias de alimentos e bebidas saem produtos que equivalem a 9,5% 

do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, que além de criar um número crescente de empregos, 

geram um saldo comercial superior àquele criado por todo o restante da economia. O 

faturamento das empresas do setor somou R$ 431,9 bilhões em 2012, sendo R$ 353,9 bilhões 

em alimentos e R$ 78 bilhões em bebidas. Esse desempenho coloca o setor como o primeiro 

maior em valor bruto de produção da indústria de transformação.  

 

Diante do crescimento das demandas internas e externas, as fabricantes de alimentos 

e bebidas têm investido em capacidade e eficiência produtivas. Em 2012, apesar do 
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agravamento da crise internacional, os investimentos no setor somaram R$ 11,1 bilhões. É 

importante salientar que o crescimento das vendas e dos investimentos tem se mantido 

constante, até mesmo à revelia da desaceleração econômica. Em 2012, apesar do crescimento 

tímido do PIB brasileiro, as vendas reais do setor cresceram 4,6%. Esse crescimento tem 

refletido também no aumento dos empregos. Em 2012, a indústria empregou 1,63 milhão de 

trabalhadores. Desde 1992, o número de empregados do setor cresceu 91,8% O ritmo anual de 

crescimento foi de 3,3% significativamente acima da média da indústria da transformação, de 

2,6% ao ano.  

Também do ponto de vista dos produtos, a indústria sofreu uma grande evolução nas 

últimas duas décadas. A população brasileira migrou fortemente dos alimentos in natura para 

os processados. Hoje, 85% dos alimentos consumidos no país passam por algum processamento 

industrial, contra 70% em 1990 e apenas 56% em 1980.  

Ao mesmo tempo em que representam grandes oportunidades, o crescimento do 

consumo de produtos de maior valor agregado exige das empresas um maior nível tecnológico 

e de gestão. O cenário é de alta competitividade. 

 

Tabela 2 - Indicadores de Desempenho 2012 

INDICADORES DE DESEMPENHO 2012 - ABIA 

Faturamento R$ 431,9 bilhões 

Exportações US$ 43,4 bilhões 

Importações US$ 5,6 bilhões 

Saldo Balança Comercial US$ 37,8 bilhões 

Pessoal Ocupado 1,63 milhão de trabalhadores 

Investimentos R$ 11,1 bilhões 

Contingente Produtor 32,1 mil empresas formais 

 

Fonte: Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos – ABIA 

 

 

 

 

 

3.2.2.  O Setor de Prestação de Serviços 

 

Conforme a última pesquisa realizada pela Central Brasileira do Setor de Serviços – 

CEBRASSE, em maio de 2010, em todo o território nacional, 40,6% dos entrevistados atuam 

no segmento de asseio e conservação. Com vista para o estado de São Paulo, estas empresas 
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mostram que, em sua maioria, atuam nas indústrias do setor alimentício, químico e automotivo, 

assim como em shopping centers e no sistema hospitalar.  

Em segundo lugar desta lista estão as empresas de prestação de serviços gerais, com 

quase 35% na composição, seguido de manutenção elétrica e eletrônica (ambas com 

aproximadamente 28%); jardinagem e paisagismo (25%) e trabalhos de caráter temporário 

(22%). A demanda por serviços temporários, decorrentes da sazonalidade de certos segmentos, 

emprega mais de 1 milhão de pessoas com remuneração maior que R$ 900,00 mensais. Os 

contratos temporários contribuem com uma receita de R$ 19 bilhões anuais em todo o Brasil. 

Os setores de engenharia e montagem, logística e segurança privada seguem juntos na pesquisa 

com aproximadamente 19%.  

 

Tabela 3 - Pesquisa Setorial 2010 

PESQUISA SETORIAL 2010 - CEBRASSE 

Setor de Atuação % 

Limpeza e Conservação 40,60 

Serviços Gerais 34,40 

Manutenção Elétrica 28,10 

Manutenção Mecânica 28,10 

Jardinagem e Paisagismo 25,00 

Trabalho Temporário 21,90 

Engenharia e Montagem 18,80 

Logística e Distribuição 18,80 

Vigilância e Segurança: Manutenção Predial 18,80 

Serviços Esp. c/Predom. Mão de Obra 15,60 

Administração de RH 12,50 

Informática/Processamento de Dados 12,50 

Outros Serviços 12,50 

Serviços Contábeis 12,50 

Administração de Restaurantes 9,40 

Promoção e Merchandising 9,40 

Telemarketing/Call Center 9,40 

Serviços Administrativos 6,30 

 

Fonte: Central Brasileira do Setor de Serviços – CEBRASSE 

Quando se pesquisa um dos segmentos empresariais de maior representatividade do PIB 

brasileiro, se faz necessário conhecer os setores econômicos que fazem girar esta grande 

engrenagem. Para isto, a CEBRASSE empenhou-se a levantar os índices de contratações de 

serviços junto aos setores público e privado.  

O estudo mostrou que nenhuma das empresas dedicam-se exclusivamente para as 

empresas do primeiro setor e que todas possuem contratos firmados com empresas privadas. 

Para 70% das empresas avaliadas, sendo estas prestadoras de serviços ao governo, têm os 
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contratos públicos representando a maior porcentagem de seus faturamentos: entre 40% e 80% 

para quase 30% das empresas prestadoras e, para os 40% restantes, o percentual do faturamento 

gira em torno de 30%. Agora, em se tratando das empresas que atuam focadas ao mercado 

privado, estas possuem 31% da sua receita proveniente deste setor. Esses contratos integram 

entre 85% e 95% do faturamento de 22% das prestadoras; entre 40% a 80% para 38% delas; e 

os restantes 9% têm até 30% do seu faturamento vinculado ao mercado privado. 

Ainda como ponto de grande importância a ser mensurado, a pesquisa mostra o que mais 

influencia a decisão do tomador na contratação dos serviços. A qualificação técnica está em 

primeiro lugar, com mais de 78% de indicações, seguida pelo fator preço, apontado por quase 

69% dos entrevistados, e a experiência com 34,4%. Tecnologia e referências pontuam 

igualmente, com quase 22%, sendo a localização o item de menor importância, com apenas 9,4 

indicações. A qualificação de serviços, apontada como preocupação interna pelos prestadores, 

está relacionada ao quesito qualificação técnica apontado majoritariamente pelos tomadores 

entre os fatores de decisão de compra. 

 

Tabela 4 – Pesquisa Setorial 2010 

PESQUISA SETORIAL 2010 - CEBRASSE 

Fatores Decisivos p/ Contratação % 

Qualificação Técnica 78,10 

Preço 68,80 

Experiência 34,40 

Tecnologia 21,90 

Referências 21,90 

Localização 9,40 

 

Fonte: Central Brasileira do Setor de Serviços – CEBRASSE 

3.3.  Situação Problema  

 

 Após uma breve contextualização de ambos os seguimentos, tanto do contratante quanto 

do contratado, pode-se focar, mais precisamente, o motivo do estudo de caso. 

A situação a ser analisada é decorrente de uma demanda de desenvolvimento, execução 

e implementação de um projeto que visa a prevenção de contaminações aéreas em esteiras de 

abastecimento de máquinas da indústria de produção alimentícia. Todo o trabalho destinado a 

cumprir as entregas descritas no Plano de Projeto, o qual será melhor detalhado na apresentação 

de resultados, foi gerenciado com base no escopo, cronograma, orçamento, e, mais 

especificamente, na Estrutura Analítica de Projeto – EAP, conforme a figura a seguir. 
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Figura 3: Estrutura Analítica do Projeto. 

Fonte: Rafalle Equipamentos 

 

Em se tratando da dificuldade que as empresas possuem em aplicar as boas práticas 

gerenciais na condução de seus projetos, o estudo mostrará os reveses consequentes da falta do 

uso de procedimentos específicos da área de gestão de integração, por parte da empresa Rafalle 

Equipamentos e Soluções Industriais Ltda., onde se depara com a necessidade de prolongar a 

entrega do último pacote de trabalho, “4.2. Instalação das Proteções”, por um período 4 vezes 

maior que o estimado em cronograma. 

3.4.  Perfil da Empresa 

 A indústria de alimentos é considerada uma das que mais exige procedimentos de 

controle de higiene e sanitização em tudo que envolva os setores de produção. Estes requisitos 

afetam todos os fornecedores diretos e indiretos ligados a este setor industrial, tais como, os 

responsáveis pela limpeza fabril de solo e em altura, sendo estes últimos com alpinistas 

industriais, as equipes de manutenção e reparos prediais, assim como os fabricantes de 

máquinas e equipamentos destinados a produção ou suporte a estes. 

 As empresas que passam a atender as necessidades deste nicho de mercado 

especializam-se ao ponto de, muitas vezes, dedicarem-se exclusivamente a este segmento, que 

é o caso da Rafalle Equipamentos e Soluções industriais Ltda., que começou prestando serviços 

de mapeamento de processos fabris em 2008, e, mais tarde, de engenharia e confecção de 

máquinas e equipamentos em aço carbono e em inox 304 e 316 com técnicas de polimentos e 

sanitização bem específicas.  
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Figura 4: Mapeamentos de Processo 
Fonte: Rafalle Equipamentos 

Com o escritório sediado em Curitiba – PR e fábrica em Joinville – SC, a Rafalle 

Equipamentos atende à demanda de desenvolvimento, confecção e implementação de projetos 

para a indústria de alimentos no Paraná, Santa Catarina e Pernambuco. Ainda, ao se avaliar a 

forma como os serviços são prestados, com um início, meio e fim bem definidos, todo o sistema 

organizacional da empresa é fundamentado numa estrutura projetizada, de maneira a otimizar 

os recursos e facilitar a administração do negócio. 

A empresa, atualmente, conta com 7 funcionários atuando diretamente na prestação de 

serviços, sendo que, dentre estes, três colaboradores são engenheiros e 4 são mecânicos 

montadores. Todos são capacitados pela NR-35, para trabalhos em altura, e pela NR-12, para 

segurança em máquinas e equipamentos. A fábrica, localizada em Joinville, possui 31 

funcionários dedicados a atender as demandas pela confecção de maquinários e estruturas em 

inox, em sua grande maioria, e um pouco de aço carbono. 

Todos estes pontos compõem a realidade comercial da empresa em questão e são 

determinantes para o entendimento das seguintes descrições que serão tratadas para analisar os 

impactos provenientes da problemática proposta: Os reflexos de uma precária gestão de 

integração sobre a Tríplice Restrição do projeto. 

 

 

Seguem alguns dos serviços e produtos ofertados pela Rafalle Equipamentos: 

 

 

  

 

 

 

  

Figura 5: Roscas Transportadoras de Leite 
Fonte: Rafalle Equipamentos 
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4.  DA PROPOSTA 

4.1.  Elaboração do Plano de Projeto 

 

4.1.1.  Objetivos do Projeto – Proteções Aéreas 

 Almejando a excelência na prevenção de contaminações aéreas, mais uma ação se faz 

necessária para que as esteiras de alimentação de máquinas, do setor de massas, sejam 

devidamente protegidas por coberturas, evitando, assim, que os produtos circulantes estejam 

expostos a contaminações diversas. 

 

4.1.2.  Justificativas e Benefícios 

 Todo o esforço para se evitar contaminações, que resultam em desperdícios diversos 

como refugos, paradas de linhas e, em casos extremos, clientes insatisfeitos, deve ser 

empregado com vistas a um futuro mais consciencioso e sustentável. 

 

Figura 7: Proteção de Esteiras Transportadoras 
Fonte: Rafalle Equipamentos 

Figura 6: Serviço de Montagem e Instalação 
Fonte: Rafalle Equipamentos 
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4.1.3.  Descrição dos Produtos ou Serviços do Projeto 

Deste projeto surgirão, para confecção, 3 (três) modelos principais de proteção em aço 

inox 304 polido, conforme projeto (ver anexo), que cobrirão toda a extensão das esteiras 

transportadoras das linhas 4 e 5 (recheios) e das linhas 1, 2 e 3 (coberturas) do setor de 

massas. Fazendo parte deste projeto, o serviço de instalação das peças de proteção será 

realizado por 1 (um) profissional especializado sob a supervisão de um encarregado, sendo 

este designado pelo Sr. Jair, até que todo o serviço seja concluído. 

Obs: Faz parte do escopo:  

 Avaliação de todo o dimensional das esteiras por um projetista; 

 Identificação dos pontos de interferência, como coifas de descarte dos refinos e 

desviadores de abastecimento de refinos, mixers e conchas, assim como a 

medição e projeto detalhado destas proteções especiais; 

 Projeto para melhorar o encaixe das proteções nas esteiras inclinadas, evitando 

a sobreposição destas; 

 Mostrar a disposição das proteções (tamanhos) na extensão de cada linha (fazer 

validação junto ao setor responsável); 

 Confeccionar adesivos de identificação (sinalização) para todas as proteções 

(fazer validação junto ao setor responsável); 

 Confeccionar 1 (uma) amostra de cada modelo de proteção (fazer validação 

junto ao setor responsável); 

 

 Estes 3 modelos principais de peças comporão o conjunto de proteção das respectivas 

linhas de produção: 

1) Proteção Inferior 1000 mm:  

2) Proteção Inferior com janela de amostragem 1000 mm:  

3) Proteção Superior com grampos de pressão 1000 mm: 

 

4.1.4.  Exclusões do Projeto 

 Este projeto não inclui: 

- A confecção adicional de proteções que ultrapassem a metragem orçada; 

- Reparo ou modificação de quaisquer partes que tenham contato direto ou indireto com 

as proteções, como, por exemplo, as guias de nylon; 
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4.1.5.  Principais Entregáveis 

- Plano de Projeto; 

- Desenho e detalhamento de proteções especiais;  

- Vista de planta com disposição e identificação das proteções sobre as esteiras; 

- 3 protótipos para testes e validação; 

- Confecção e entrega de aproximadamente 220 m de proteções conforme projeto; 

- Instalação das proteções em todas as linhas; 

 

4.1.6.  Requisitos 

O Projeto (Proteções para Esteiras) terá 2 (duas) etapas: 

1) A confecção das peças, totalizando, aproximadamente, 220 metros de proteções 

customizadas conforme projetos (ver anexos). 

2) O serviço de instalação das proteções sobre as linhas 1, 2, 3, 4 e 5, de acordo com um projeto 

de identificação e sinalização visualizado em planta baixa. 

 

Figura 8: Exemplo de Linha para Produção de Chocolate 

Fonte: Rafalle Equipamentos (figura adaptada) 

 

4.1.7.  EAP (Estrutura Analítica do Projeto) 
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Figura 9: Estrutura Analítica do Projeto. 

Fonte: Rafalle Equipamentos (figura adaptada) 
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4.1.8.  Gerenciamento de Tempo – Projeto Proteções Aéreas 

4.1.8.1.  Cronograma de atividades e entregas (situação inicial): 

 

Tabela 5: Cronograma do Projeto 

 

 
 

Proteção Esteiras - PROJETO E CONFECÇÃO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18 19 20 21 22 23 ... 57 58 

06/jan 07/jan 08/jan 09/jan 10/jan 11/jan 12/jan 13/jan 14/jan 15/jan 16/jan 17/jan ... 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan ... 03/mar 04/mar 

1. Iniciar o projeto (análise inicial) 1 dia                                           

1.1. Fazer reunião de alinhamento                     1dia                       

1.2. Elaborar Plano de Projeto       7 dias     Folga                               

2.1. Fazer medições em campo           12 dias Folga                               

2.2. Desenvolver projeto das proteções             Folga         16 dias       Folga Folga           

2.3. Planificar a disposição das proteções                           5dias   Folga Folga           

3. Confecção das peças                                             

  Confeccionar protótipos           5 dias Folga                               

  Confeccionar proteções                                       38 dias     

  Confeccionar adesivos                 4 dias                           

                          

                          

Proteção para Esteiras - INSTALAÇÃO 
50 51 52 53 54 55 56 ... 82 83 84 85 86 ... 114 115       

24/fev 25/fev 26/fev 27/fev 28/fev 01/mar 02/mar ... 28/mar 29/mar 30/mar 31/mar 01/abr ... 29/abr 30/abr       

4.1. Disponibilizar MOD e ferramental 1 dia                                     

4.2. Instalar proteções           Folga Folga   66 dias Folga Folga                 

5.1. Assinar Termo de Encerramento                               1 dia       

                          

  Legenda de Cores:                      

  Confecção das Proteções                        

  Serviço de Instalação                        

  Gestão do Tempo                        

  Finais de Semana                        

 

Fonte: Rafalle Equipamentos (tabela adaptada) 

 

 

 

Análise Inicial 

Reunião de Alinhamento e entrega 

do Plano de Projeto 
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4.1.8.2.  Cronograma de atividades e entregas (1° Alteração): 

 

 
Tabela 6: Cronograma do Projeto (1° Alteração) 

 

 

 

 
 

Proteção Esteiras - PROJETO E CONFECÇÃO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18 19 20 21 22 23 ... 57 58 

06/jan 07/jan 08/jan 09/jan 10/jan 11/jan 12/jan 13/jan 14/jan 15/jan 16/jan 17/jan ... 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan ... 06/mar 07/mar 

1. Iniciar o projeto (análise inicial) 1 dia                                           

1.1. Fazer reunião de alinhamento                     1dia                       

1.2. Elaborar Plano de Projeto       7 dias     Folga                               

2.1. Fazer medições em campo           12 dias Folga                               

2.2. Desenvolver projeto das proteções             Folga         16 dias       Folga Folga           

2.3. Planificar a disposição das proteções                           5dias   Folga Folga           

3. Confecção das peças                                             

  Confeccionar protótipos           5 dias Folga                               

  Confeccionar proteções                                       38 dias     

  Confeccionar adesivos                 4 dias                           

                          

                          

Proteção para Esteiras - INSTALAÇÃO 
50 51 52 53 54 55 56 ... 114 115 116 117 ... 152 153 154       

24/fev 25/fev 26/fev 27/fev 28/fev 01/mar 02/mar ... 29/abr 30/abr 01/mai 02/mai ... 11/jun 12/jun 13/jun       

4.1. Disponibilizar MOD e ferramental 1 dia                                     

4.2. Instalar proteções           Folga Folga   104 dias  Folga                 

5.1. Assinar Termo de Encerramento                               1 dia       

                          

  Legenda de Cores:                      

  Confecção das Proteções                        

  Serviço de Instalação                        

  Gestão do Tempo                        

  Finais de Semana                        

 

Fonte: Rafalle Equipamentos (tabela adaptada) 
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4.1.8.3.  Cronograma de atividades e entregas (2° Alteração): 

 

 

 
Tabela 7: Cronograma do Projeto (2° Alteração) 

 

 

 

 
 

Proteção Esteiras - PROJETO E CONFECÇÃO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18 19 20 21 22 23 ... 57 58 

06/jan 07/jan 08/jan 09/jan 10/jan 11/jan 12/jan 13/jan 14/jan 15/jan 16/jan 17/jan ... 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan ... 06/mar 07/mar 

1. Iniciar o projeto (análise inicial) 1 dia                                           

1.1. Fazer reunião de alinhamento                     1dia                       

1.2. Elaborar Plano de Projeto       7 dias     Folga                               

2.1. Fazer medições em campo           12 dias Folga                               

2.2. Desenvolver projeto das proteções             Folga         16 dias       Folga Folga           

2.3. Planificar a disposição das proteções                           5dias   Folga Folga           

3. Confecção das peças                                             

  Confeccionar protótipos           5 dias Folga                               

  Confeccionar proteções                                       38 dias     

  Confeccionar adesivos                 4 dias                           

                          

                          

Proteção para Esteiras - INSTALAÇÃO 
50 51 52 53 54 55 56 ... 152 153 154 155 ... 222 223 224       

24/fev 25/fev 26/fev 27/fev 28/fev 01/mar 02/mar ... 11/jun 12/jun 13/jun 14/jun ... 20/ago 21/ago 22/ago       

4.1. Disponibilizar MOD e ferramental 1 dia                                     

4.2. Instalar proteções           Folga Folga   174 dias   Folga               

5.1. Assinar Termo de Encerramento                               1 dia       

                          

  Legenda de Cores:                      

  Confecção das Proteções                        

  Serviço de Instalação                        

  Gestão do Tempo                        

  Finais de Semana                        

 

Fonte: Rafalle Equipamentos (tabela adaptada) 
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4.1.8.4.  Cronograma de atividades e entregas (3° Alteração): 

 

 

 
Tabela 8: Cronograma do Projeto (3° Alteração) 

 

 

 

 
 

Proteção Esteiras - PROJETO E CONFECÇÃO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18 19 20 21 22 23 ... 57 58 

06/jan 07/jan 08/jan 09/jan 10/jan 11/jan 12/jan 13/jan 14/jan 15/jan 16/jan 17/jan ... 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan ... 06/mar 07/mar 

1. Iniciar o projeto (análise inicial) 1 dia                                           

1.1. Fazer reunião de alinhamento                     1dia                       

1.2. Elaborar Plano de Projeto       7 dias     Folga                               

2.1. Fazer medições em campo           12 dias Folga                               

2.2. Desenvolver projeto das proteções             Folga         16 dias       Folga Folga           

2.3. Planificar a disposição das proteções                           5dias   Folga Folga           

3. Confecção das peças                                             

  Confeccionar protótipos           5 dias Folga                               

  Confeccionar proteções                                       38 dias     

  Confeccionar adesivos                 4 dias                           

                          

                          

Proteção para Esteiras - INSTALAÇÃO 
50 51 52 53 54 55 56 ... 222 223 224 225 ... 292 293 294       

24/fev 25/fev 26/fev 27/fev 28/fev 01/mar 02/mar ... 20/ago 21/ago 22/ago 23/ago ... 29/out 30/out 31/out       

4.1. Disponibilizar MOD e ferramental 1 dia                                     

4.2. Instalar proteções           Folga Folga   244 dias   Folga               

5.1. Assinar Termo de Encerramento                               1 dia       

                          

  Legenda de Cores:                      

  Confecção das Proteções                        

  Serviço de Instalação                        

  Gestão do Tempo                        

  Finais de Semana                        

Fonte: Rafalle Equipamentos (tabela adaptada) 
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4.1.9.  Gerenciamento de Custos – Projeto Proteções Aéreas 

4.1.9.1.  Planilha Orçamentária Simplificada (situação inicial) 

  

Tabela 9: Planilha de Custos de Mão de Obra 

PLANILHA DE CUSTOS - MOD 

CUSTO FUNCIONÁRIOS 

CAMPO RECURSOS Valor H / hr Foco do Trabalho Horas / dia Dias Úteis Custo Estimado 

1 Projetista Sênior  R$          29,00  Desenvolvimento Projeto 8 10 R$ 2.320,00 

2 Projetista Junior  R$          19,00  Desenvolvimento Projeto 8 10 R$ 1.520,00 

3 Mecânico   R$          24,00  Instalação e Montagem 6 22 R$ 3.168,00 

4 Montador  R$          17,00  Instalação e Montagem 6 22 R$ 2.244,00 

5             

TOTAL     R$ 9.296,00 

   

Fonte: Rafalle Equipamentos (adaptada para o estudo de caso) 

 

Tabela 10: Planilha de Custos Gerais do Projeto 

PLANILHA DE CUSTOS GERAIS (para 66 dias MOD disponível)  

CUSTO PROJETO 

CAMPO DESCRIÇÃO VALOR 

1 Custo de Desenvolvimento de Projeto R$ 3.840,00 

2 Custo de Montagem e Instalação R$ 5.456,00 

3 Custo de Equipamentos Específicos R$ 980,00 

4 Custo de Matéria Prima + Produção R$ 92.380,00 

5 Fretes e Deslocamento de Pessoal R$ 1.600,00 

   

   

      

CUSTO TOTAL R$ 104.256,00 

 

Fonte: Rafalle Equipamentos (adaptada para o estudo de caso) 

 

Durante 66 dias corridos previstos para concluir o serviço, apenas 22 dias úteis deste 

período serviriam para efetuar o trabalho, devendo coincidir com as paradas programadas 

necessárias para limpeza e manutenção das linhas, feitas a cada 5 dias de trabalho de 24 horas.  

As empresas de prestação de serviço, tendo conhecimento das providências à serem 

tomadas para cumprir normas e procedimentos de segurança e higiene nos locais de trabalho, 

as quais demandam, em média, 2 horas de um turno de 8 horas, têm que conduzir as atividades 

num período efetivo de 6,25 horas. 
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4.1.9.2.  Planilha Orçamentária Simplificada (1° Alteração) 

 

Tabela 11: Planilha de Custos Gerais (1° Alteração) 

PLANILHA DE CUSTOS GERAIS (para 104 dias MOD disponível) 

CUSTO PROJETO 

CAMPO DESCRIÇÃO VALOR STATUS  

1 Custo de Desenvolvimento de Projeto R$ 3.840,00 100% R$ 3.840,00 

2 Custo de Montagem e Instalação R$ 5.456,00 0% R$ 0,00 

3 Custo de Equipamentos Específicos R$ 980,00 100% R$ 980,00 

4 Custo de Matéria Prima + Produção R$ 92.380,00 100% R$ 92.380,00 

5 Fretes e Deslocamento de Pessoal R$ 1.600,00 100% R$ 1.600,00 

6 Despesas com Postergação (alimentação, deslocamentos, etc) R$ 2.700,00 0% R$ 0,00 

7         

8         

CUSTO PROJETO (PLANEJADO X REALIZADO) R$ 106.956,00 R$ 98.800,00 

VALOR NÃO REALIZADO -R$ 8.156,00 

CUSTO TOTAL PROJETO (ATUALIZADO) R$ 115.112,00 

 

Fonte: Rafalle Equipamentos (adaptada para o estudo de caso) 

 

 Este valor representa o custo da MOD que fica disponível, ou seja, à espera da 

liberação para execução do serviço contratado. O fato do serviço não ter sido realizado, este 

resultou em dois problemas imediatos: 

 

1. A vinculação dos profissionais a este trabalho inviabiliza a realocação destes para outros 

serviços, gerando duas perdas: despesa c/ MOD parada + perda de receita com outros 

serviços; 

2. Enquanto o serviço não é executado, não é possível receber o valor acordado pela 

execução do serviço, o que exige o consumo demasiado de recursos financeiros próprios 

na manutenção da disponibilidade dos profissionais;  

 

 O valor não realizado da MOD, no período planejado, passa a ser computado como 

despesa a ser descontada da receita final do projeto. 

 A partir do 1° replanejamento, foi dado início a um processo de realocação da equipe 

para outros trabalhos internos, com valores "promocionais", no intuito de aproveitar a 

disponibilidade da MOD no local. 

Os três pontos coloridos servem, igualmente, para descrever as situações, mostradas a 

seguir, decorrentes das postergações impostas ao projeto. 
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4.1.9.3.  Planilha Orçamentária Simplificada (2° Alteração) 

 

Tabela 12: Planilha de Custos Gerais (2° Alteração) 

PLANILHA DE CUSTOS GERAIS (para 174 dias MOD disponível) 

CUSTO PROJETO 

CAMPO DESCRIÇÃO VALOR STATUS  

1 Custo de Desenvolvimento de Projeto R$ 3.840,00 100% R$ 3.840,00 

2 Custo de Montagem e Instalação  R$ 5.456,00 0% R$ 0,00 

3 Custo de Equipamentos Específicos R$ 980,00 100% R$ 980,00 

4 Custo de Matéria Prima + Produção R$ 92.380,00 100% R$ 92.380,00 

5 Fretes e Deslocamento de Pessoal R$ 1.600,00 100% R$ 1.600,00 

6 Despesas com Postergação (alimentação, deslocamento, etc) R$ 4.878,00 0% R$ 0,00 

7 Custo de Realocação de Equipes R$ 2.320,00 0% R$ 0,00 

8         

CUSTO PROJETO (PLANEJADO X REALIZADO) R$ 111.454,00 R$ 98.800,00 

VALOR NÃO REALIZADO -R$ 12.654,00 

CUSTO TOTAL PROJETO (ATUALIZADO) R$ 124.108,00 

 

Fonte: Rafalle Equipamentos (adaptada para o estudo de caso) 

 

 

 

 

4.1.9.4.  Planilha Orçamentária Simplificada (3° Alteração) 

 

Tabela 13: Planilha de Custos Gerais (3° Alteração) 

PLANILHA DE CUSTOS GERAIS (para 244 dias MOD disponível) 

CUSTO PROJETO 

CAMPO DESCRIÇÃO VALOR STATUS  

1 Custo de Desenvolvimento de Projeto R$ 3.840,00 100% R$ 3.840,00 

2 Custo de Montagem e Instalação  R$ 5.456,00 0% R$ 0,00 

3 Custo de Equipamentos Específicos R$ 980,00 100% R$ 980,00 

4 Custo de Matéria Prima + Produção R$ 92.380,00 100% R$ 92.380,00 

5 Fretes e Deslocamento de Pessoal R$ 1.600,00 100% R$ 1.600,00 

6 Custos Adicionais com Postergação (alimentação, deslocamento, etc) R$ 7.804,00 0% R$ 0,00 

7 Custo de Realocação de Equipes R$ 3.901,00 0% R$ 0,00 

8         

CUSTO PROJETO (PLANEJADO X REALIZADO) R$ 115.961,00 R$ 98.800,00 

VALOR NÃO REALIZADO -R$ 17.161,00 

CUSTO TOTAL PROJETO (ATUALIZADO) R$ 133.122,00 

 

Fonte: Rafalle Equipamentos (adaptada para o estudo de caso) 
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Gráfico 1: Evolução dos Custos no Tempo 

Fonte: Adaptação própria 
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5.  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Infelizmente, na prática, o replanejamento de cronogramas torna-se algo rotineiro para 

diversos empreendimentos, principalmente, quando os projetos são muito específicos, o que 

dificulta agregar experiências anteriores.  

A tabela a seguir mostra a diferença entre o valor planejado para conclusão do serviço 

em 66 dias, incialmente estimado, contra o estimado para a conclusão do serviço para 244 dias, 

a partir da data de início do projeto. Na segunda linha, trata-se do valor real computado ao final 

do primeiro planejamento, onde o serviço não pode ser realizado e houve a necessidade da 

postergação do mesmo para os meses seguintes contra o valor real pré-estimado para conclusão 

do serviço no 244°.  

 

Tabela 14: Valores Comparativos (planejado x realizado) 

Tabela Comparativa (Planejado x Realizado) 

Custo de Projeto 
Para 66 dias de trabalho 

não executado 

Para 244 dias de trabalho 

não executado 

Planejado R$ 104.256,00 R$ 115.961,00 

Real R$ 109.712,00 R$ 133.122,00 

Resultado R$ 5.456,00 R$ 17.161,00 

 

Fonte: Rafalle Equipamentos (adaptada para o estudo de caso) 

 

 Pode-se notar que, a partir do primeiro replanejamento e da constatação da possível 

demora nos reparos não previstos pelo contratado, houve uma movimentação extra, por parte 

da empresa prestadora de serviço, com o objetivo de aproveitar de alguma forma a MOD 

contratada e disponibilizada para o trabalho. Esta movimentação passou a ser computada como 

despesa do próprio projeto, passando a pesar contra a própria conta do empreendimento. 

 Os ganhos reais da estratégia de busca por serviços adicionais, apesar de acertada, terá 

resultados difíceis de serem mensurados no curto prazo, principalmente, tendo em vista o longo 

período pelo qual se estendeu, bem como pela inviabilidade de disponibilização de recursos 

destinados ao controle e monitoramento constantes dos impactos ao longo do tempo.  
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6.  RECOMENDAÇÕES 

 

Um dos grupos de processo descritos pelo PMI, Gerenciamento da Comunicação, e que 

passa desapercebido pelas equipes ou gestores, por acharem algo tão natural a condição de 

relacionamento humano e que não precisa ser planejado, deveria ter acontecido de maneira mais 

eficaz, não apenas para negociar o replanejamento junto ao cliente, no intuito de entender a real 

situação que motivou as alterações de cronograma, fazendo-se parte da solução e não apenas 

do problema. 

Ainda, considerando os impactos decorrentes da participação humana em qualquer 

contexto social ou profissional, todo o empreendimento deveria ter, para ambas as partes, a sua 

análise de riscos realizada para proporcionar maior segurança na condução das fases do projeto. 

Esta etapa da gestão, segundo o PMBOK, se faz necessária para minimizar ou evitar falhas e/ou 

potencializar as oportunidades inerentes ao negócio. 

Sobre tal assunto, não é preciso aprofundar-se para identificar que um projeto pode e 

deve ser tratado como um organismo vivo, sendo este, um necessitado de vários e complexos 

atendimentos que requer atenção constante para que cumpra com a sua razão de existência. Por 

isto, para mantê-lo sempre atualizado, fazendo os procedimentos de monitoramento e controle, 

tais etapas se fazem imprescindíveis para aumentar as chances de uma conclusão bem sucedida. 
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7.  CONCLUSÃO 

 

Num relacionamento empresarial, cada um dos envolvidos cumprirá com o seu papel de 

gestão do projeto em comum. Do lado do contratante, o empreendimento será conduzido como 

um processo de aquisição, com sequências específicas deste grupo de processo, que visa o 

recebimento de uma ou mais entregas, sejam estes produtos, serviços ou resultados, e, do outro 

lado, o do contratado, que conduzirá a solicitação de maneira a agregar todas as dez áreas do 

conhecimento em gestão de projetos. Isto mostra que ambos deverão focar métodos de gestão 

específicos e distintos, para que os objetivos, assim como os meios, recursos e outros 

necessários para atingi-los, sejam alinhados de maneira a não resultar prejuízos para quaisquer 

das partes, mas sim de atender aos requisitos e especificações acordadas. 

A dura realidade vivenciada pelas empresas brasileiras, principalmente entre as de 

pequeno e médio porte, se faz nítida quando diz respeito às aplicações das boas práticas de 

gestão em projetos. Isto se deve a alguns motivos, dentre os quais, pode-se relatar a escassez de 

mão de obra qualificada, em diversos aspectos e não apenas específicos na área de projetos, 

assim como o alto custo empregatício, como sendo algumas das maiores dificuldades para o 

empresariado. 

Em situações como a que foi estudada, os impactos poderiam ter sido amenizados 

através da existência de mais integrantes destinados ao monitoramento e controle do projeto, 

ou seja, do fazer cumprir o contrato, viabilizando desenvolver alternativas e/ou estratégias para 

melhor contornar os acontecimentos e imprevistos inerentes aos projetos.  

Além disso, a forma como se conduz as situações de conflito de interesses também é 

decisiva para delinear um caminho de sucesso ou de amargos prejuízos, pois, da maneira 

adequada, pode-se construir um relacionamento ganha-ganha, onde os benefícios mais 

importantes sejam, aos olhos do fornecedor, manter da sua credibilidade intacta para a execução 

de futuros projetos e, do prisma do cliente, ter a certeza que terá o as suas necessidades e 

expectativas atendidas. 
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8.  FUTUROS DESDOBRAMENTOS 

 

O estudo apresentado teve como foco propor uma formatação de plano de projeto que 

atendesse a realidade de um caso evidenciado na prática, construindo uma sequência de gestão 

embasada nas boas práticas descritas pelo PMI, de modo a evidenciar os impactos das 

recorrentes alterações de cronograma, diretamente na planilha orçamentária do projeto. 

Contudo, a simples constatação de fatos não produz resultados realmente importantes para uma 

empresa que visa melhorar e/ou potencializar os seus serviços/produtos, devendo sim, também 

controlar os seus processos no intuito de gerar ganhos mais expressivos. 

Para que tais ganhos sejam visualizados, poder-se-ia propor uma continuidade de 

trabalho dedicado aos processos da área de conhecimento de gestão de riscos, aplicando-se de 

maneira efetiva nas etapas de planejamento, execução e encerramento do serviço. 

Ainda, como complementação para fins gerais, sabendo-se da grande importância da 

análise de riscos para os processos inerentes ao gerenciamento de integração, indicar-se-ia tratar 

deste assunto, de maneira conjunta, devido aos consequentes impactos, decorrentes de qualquer 

alteração no projeto, sobre todas as áreas de conhecimento do PMBOK, evidenciando as 

oportunidades e ameaças dos riscos já identificados ou dos novos que foram gerados pelas 

mudanças. 
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