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Resumo 

Com o aumento do fluxo viário, aumentou-se os acidentes nas rodovias brasileiras. A 
instalação de radares de fiscalização de trânsito, exercem ostensivamente o controle de 
velocidade nos principais corredores viários e contribuindo para o aumento da segurança de 
pedestres e motoristas nas estradas. A proposta deste trabalho é a pesquisa e análise das 
aplicações de técnicas de gerenciamento de projetos, de forma que se desenvolva um bom 
planejamento do projeto, para que se possa ter o controle da execução de implantação de 
equipamentos de fiscalização de trânsito no estado do Rio Grande do Sul, a fim de otimizar 
recursos, diminuir custos e cumprir com o planejado. Como metodologia, são utilizados os 
processos de gerenciamento de escopo sugeridos no Guia PMBOK®, assim como as boas 
práticas de gerenciamento do projeto como um todo, elaborando um plano de gerenciamento 
de projeto adaptado para o estudo de caso apresentado neste trabalho. Coloca-se em prática o 
planejamento do projeto e observa-se que os projetos podem ser gerenciados com o auxílio de 
boas práticas do gerenciamento de projetos, obtendo o sucesso desejado. 
 

 Palavras Chave: Gerenciamento de projetos, Implantação de projetos, Gerenciamento 

de requisitos, Fiscalização de controle de velocidade. 

    



 

 

Abstract 

With the increase of the road, flow was increased accidents on Brazilian highways. 
The installation of traffic surveillance radars, ostensibly engaged the speed control on the 
main routes and roads contributing to increased safety pedestrians and drivers on the roads. 
The purpose of this work is to research and analyze the applications of project management 
techniques, so that they develop a good project planning, so you can take control of the 
execution of implementation of traffic control equipment in the state of Rio Grande do Sul, in 
order to optimize resources, reduce costs and achieve the plan. The methodology used is the 
scope management processes suggested in the PMBOK® Guide, as well as good project 
management practices as a whole, preparing a draft management plan adapted to the case 
study presented in this paper. Place in practical project planning and it is observed that the 
projects can be managed with the help of good project management practices, obtaining the 
desired success. 
 

 Key Words: Project management; Implementation of projects; Requirements 

management, Fiscalization control speed. 
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1. INTRODUÇÃO  

Existem vários fatores que determinam a instalação dos equipamentos nas vias, 

dentre os principais destacam-se o histórico de acidentes por trecho e cruzamento relativo 

com vítimas (fatais ou não) e fluxo de veículo e pedestres nos locais, sendo que, o principal 

critério é a frequência e a gravidade dos acidentes que ocorreram. 

Entende-se que cada equipamento medidor de velocidade a ser instalado é um novo 

projeto e, para realizar a instalação destes projetos, deve-se realizar um planejamento total, 

seguindo as práticas do Guia PMBOK®. 

Segundo o Guia PMBOK®, desenvolver do plano de gerenciamento de projeto é o 

processo de documentação das ações necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar 

todos os planos auxiliares, é o principal processo de planejamento, pois integra os demais 

planos complementando-os. 

Torna-se essencial uma correta identificação das necessidades desses usuários, dos 

objetivos e restrições por parte do cliente e demais envolvidos no processo, e o correto 

alinhamento e processamento desses dados, sendo isto válido para qualquer projeto. 

A falha de planejamento atinge vários aspectos de um projeto, seja este de qualquer 

natureza. A falta de planejamento gera problemas como pouco atendimento às metas de 

desempenho, retrabalho, tempo ocioso em fases e processos, falta de definição clara de 

responsabilidades dentre os participantes até a dificuldade de avaliar a performance dos 

envolvidos. 

O sucesso do projeto é diretamente influenciado pela atenção na captura e 

gerenciamento dos requisitos do projeto e do produto. Os requisitos incluem as necessidades 

quantificadas e documentadas, e as expectativas do patrocinador. Estes requisitos precisam ser 

obtidos, analisados e registrados com detalhes suficientes para serem medidos uma vez que a 

execução do projeto se inicie (PMI, 2008). 

Os projetos podem sofrer alterações devido ao ambiente em que se encontram seja 

por solicitações dos clientes ou mudanças governamentais ou mudanças gerenciais e 

financeiras. A forma como essas mudanças são gerenciadas e tratadas influenciará 

diretamente no projeto. 

Atualmente, não existe uma gestão de projetos adequada dentro da empresa onde foi 

realizado o estudo. Muito se dá a falta de comunicação entre as áreas envolvidas, fazendo com 
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que o escopo do projeto seja definido ao longo da implantação do mesmo, acarretando em um 

alto índice de retrabalho, consequentemente no aumento do custo do projeto. 

Neste trabalho serão apresentadas as técnicas de gerenciamento de projetos e, como 

estas técnicas aplicada corretamente ao projeto desde seu início, possam ajudar no 

desenvolvimento visando prever e minimizar os inibidores de resultados e maximizar os 

facilitadores no processo de tomada de decisão, permitindo-nos a tomar decisões mais 

assertivas. 

Problema: 

a) Projetos sendo implantados sem um planejamento ou definição de 

escopo 

b) Escopo sendo definido no meio do projeto; 

c) Alto índice de retrabalho; 

d) Elevados custos; 

e) Falta de armazenamento de dados; 

Objetivo Geral: 

Elaborar um plano de gerenciamento de projetos aplicados a implantação de 

equipamento de fiscalização de trânsito. 

Objetivo Específico: 

a) Identificar as necessidades reais do cliente; 

b) Coletar dados dos pontos a serem implantados por meio de visitas 

técnicas; 

c) Verificar se as técnicas de plano de gerenciamento de projetos são 

aplicáveis a implantação de projetos de fiscalização de trânsito; 

d) Minimizar os custos do projeto; 

e) Atender corretamente o cronograma elaborado; 

f) Minimizar o alto índice de retrabalho; 

g) Garantir a qualidade do produto. 
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Premissas: 

a) Disponibilidade de recursos financeiros; 

b) Disponibilidade de materiais de implantação para a demanda total; 

c) Disponibilidade de mão de obra qualificada; 

d) Fatores externos (Clima). 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 GERENCIAMENTO DO ESCOPO 

 O PMI, Project Management Institute, é uma instituição internacional sem fins 

lucrativos, cuja missão é disseminar, capacitar pessoas e organizações e desenvolver as 

melhores práticas de gerenciamento de projetos (PMI, 2008). 

 Dentre as principais contribuições do PMI, encontra-se o Guia PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge), que é um guia de boas práticas. Este guia possui diversos 

processos, ferramentas e técnicas que são uteis para o gerenciamento de qualquer projeto. O 

guia não determina como será gerenciado, ele apenas dá as boas práticas para que o gerente de 

projeto e sua equipe, escolha o que melhor se adapte ao seu projeto.  

O Guia PMBOK, com seus 47 processos de gerenciamento de projetos e 10 áreas de 

conhecimento, não é considerado uma metodologia, porque descreve processos de alto nível 

sem prescrever especificamente como devem ser implantados. Entretanto, é considerado uma 

ótima estrutura para que a metodologia específica de gerenciamento de projetos de uma 

organização se baseie.  

O Gerenciamento de Projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. O 

gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e integração apropriadas dos 47 

processos agrupados logicamente abrangendo os cinco grupos: Iniciação, Planejamento, 

Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento. 

Além da divisão em grupos de processos, o PMI também sugere a divisão do 

gerenciamento do projeto em dez áreas de conhecimento: 

 Gerenciamento da integração do projeto; 

 Gerenciamento do escopo do projeto; 

 Gerenciamento do tempo em projetos 

 Gerenciamento do custo em projetos; 

 Gerenciamento da qualidade dos projetos; 

 Gerenciamento de recursos humanos dos projetos; 

 Gerenciamento das comunicações dos projetos; 

 Gerenciamento de riscos dos projetos; 
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 Gerenciamento de aquisições dos projetos; 

 Gerenciamento das partes interessadas. 

O gerenciamento de escopo do projeto tem como objetivo principal definir e 

controlar os trabalhos a serem realizados pelo projeto de modo a garantir que o produto 

desejado seja obtido através da menor quantidade de trabalho possível sem abandonar 

nenhuma premissa estabelecida no objetivo do projeto. (VARGAS, 1999). 

O escopo do projeto é definido como o trabalho que precisa ser desenvolvido para 

garantir a entrega de um determinado produto dentro de todas as suas especificações e 

funções. 

O PMBOK® subdivide o gerenciamento de escopo em cinco processos, a saber: 

 Coletar requisitos; 

 Definir o escopo; 

 Criar a EAP; 

 Verificar o escopo; 

 Controlar o escopo. 

 Coletar os Requisitos 

 É o processo de determinar, documentas e gerenciar as funções e funcionalidades do 

projeto e do produto a fim de atender às necessidades e às expectativas do patrocinador, do 

cliente e de outras partes interessadas (PMBOK® 2013).  

 Este processo é realizado logo no início, no termo de abertura do projeto e no registro 

das partes interessadas. No termo de abertura são descritos os requisitos, para que possam ser 

desenvolvidos e detalhados. No registro das partes interessadas, são identificados os 

stakeholders que podem fornecer informações detalhadas sobre os requisitos do projeto e 

produto (PMI, 2008). 

 O PMI conceitua requisito como uma condição ou capacidade cuja presença em um 

produto, serviço ou resultado é exigida para satisfazer um contrato ou outra especificação 

formalmente imposta (PMI. 2008). 

 Este processo está representado na figura abaixo: 
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Figura 1 - Entradas, ferramentas e saídas do processo coletar requisitos. 

 

 

 (KOLB, 2011) 

Definir Escopo 

 Definir o escopo é o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do 

projeto e do produto. O principal benefício deste processo é que ele descreve os limites do 

projeto, serviço ou resultados ao definir quais dos requisitos coletados serão incluídos e quais 

serão excluídos do escopo do projeto (PMBOK® 2013). 

 O processo de definição de escopo está representado na figura abaixo. 

Figura 2 - Entradas, ferramentas e saídas do processo definir Escopo 

 

 (KOLB, 2011) 
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Criar a Estrutura Analítica do Projeto 

 Criar a estrutura analítica do Projeto, EAP (ou em inglês, WBS – Work Breakdown 

Structure) é o processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes 

menores e mais facilmente gerenciáveis. O principal benefício desse processo é o 

fornecimento de uma visão estruturada do que deve ser feito (PMBOK® 2013). 

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

pela equipe do projeto a fim de alcanças os objetivos do projeto e criar as entregas requeridas. 

A EAP organiza e define o escopo total do projeto e representa o trabalho especificado na 

atual declaração do escopo do projeto aprovada. 

 O trabalho planejado é contido dentro dos componentes de nível mais baixo da EAP, 

que são chamados de pacotes de trabalho. Um pacote de trabalho pode ser usado para agrupar 

as atividades onde o trabalho é agendado, tem seu custo estimado, monitorado e controlado. 

No contexto da EAP, o trabalho se refere a produtos de trabalho ou entregas que são o 

resultado da atividade e não a atividade propriamente dita. 

A EAP é utilizada para: 

1. Estimar os recursos 

2. Estimar os custos/orçamentos 

3. Planejar a qualidade 

4. Identificar os riscos 

5. Planejar as aquisições 

6. Definir as atividades 
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Figura 3 - Entradas, ferramentas e saídas do processo criar a EAP 

 

 (KOLB, 2011) 

Verificar o Escopo 

 O processo de verificar o escopo é o processo responsável por receber as entregas das 

atividades, fases ou até mesmo a entrega final do projeto e dar a devida resposta a essa 

entrega que pode ser uma aceitação total ou parcial da entrega ou uma negação da entrega, em 

ambos os casos devidamente justificada (PMBOK® 2013). 

Figura 4 - Entradas, ferramentas e saídas do processo verificar o Escopo 

 

 (KOLB, 2011) 
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Controlar o Escopo 

 Controlar o escopo é o processo de monitoramento do progresso do escopo do projeto 

e do escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo. O 

principal benefício deste processo é permitir que a linha de base do escopo seja mantida ao 

longo de todo o projeto. 

 O controle do escopo do projeto assegura que todas as mudanças solicitadas e ações 

corretivas ou preventivas recomendadas sejam processadas através do processo "Realizar o 

controle integrado de mudanças" e, também é usado para gerenciar as mudanças reais quando 

essas ocorrem e é integrado a outros processos de controle. 

Figura 5 - Entradas, ferramentas e saídas do processo controlar o Escopo 

 

 (KOLB, 2011) 

GERENCIAMENTO DO TEMPO 

A gestão do tempo em projetos e sua importância são incontestáveis, exigem-se 

altos índices de acerto e que, portanto, as estimativas referentes às atividades fiquem dentro 

de margens de erro cada vez menores. 

Atrasos na conclusão de projetos normalmente são danosos aos mesmos, pois além 

de quase sempre comprometer o custo, retardam a entrega dos seus produtos e, 

consequentemente, a disponibilidade de iniciar a utilização ou entrarem em operação, sendo 

que, pode-se afirmar que o custo de um equipamento parado, sem produzir, é maior que o 

custo do gerenciamento de projeto para viabilizar a sua entrada em operação. 
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Segundo o Guia PMBOK®, o gerenciamento do tempo é definido como sendo os 

processos necessários para realizar o término do projeto no prazo estimado. 

Quanto maior for o tempo gasto com planejamento em todas as fases do ciclo de 

vida do projeto, maiores as chances de sucesso do mesmo (CLELAND,1999).  

Elaborar o cronograma do projeto é uma atividade que deve demandar tempo e 

esforço condizente com sua importância para os projetos. O cronograma deve ser elaborado 

com criterioso cuidado e a partir de previsões que sejam as mais fundamentadas possíveis. 

Quanto mais audaciosos forem os prazos estimados em um projeto, maior será a 

possibilidade de haverem atrasos. Portanto, deve-se evitar considerar no planejamento, prazos 

excessivamente justos ou arrojados. 

O controle da execução das atividades dos projetos é essencial na gestão do projeto, 

monitorando continuamente durante toda sua trajetória, a quantidade já realizada e o tempo 

gasto na execução, isto possibilitará identificar-se a necessidade de tomadas de ações 

corretivas, quando forem verificados desvios negativos ou tendências dos mesmos ocorrerem. 

O Guia PMBOK® define as atividades abaixo como processos do gerenciamento 

do tempo do projeto 

 Planejar o gerenciamento do cronograma: Estabelecer políticas, 

procedimentos para planejar, desenvolver, gerenciar e controlar o 

cronograma; 

 Definir as atividades: Identificar as atividades específicas que devem ser 

executadas para produzir as entregas do projeto; 

 Sequenciar as atividades: Identificar e documentar as relações de dependência 

entre as atividades; 

 Estimar os recursos das atividades: Estimar o tipo e quantidade dos recursos 

necessários para executar cada atividade; 

 Estimar as durações das atividades: Estimar a quantidade de período de 

trabalho que serão necessários para completar cada atividade; 

 Desenvolver o cronograma: Analisar a sequência das atividades, suas 

durações, seus recursos e suas restrições para criar o cronograma do projeto; 

 Controlar o cronograma: Controlar as mudanças no cronograma. 
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GERENCIAMENTO DE CUSTO 

O gerenciamento dos custos do projeto tem como objetivo garantir que o capital 

disponível será suficiente para obter todos os recursos para se realizarem os trabalhos do 

projeto (PMBOK® 2013). 

Outro aspecto importante com relação ao gerenciamento de custos diz respeito aos 

orçamentos. O orçamento é um mecanismo poderoso de controle. O orçamento serve como 

parâmetro de comparação, uma linha de base da qual se extraem informações sobre o 

desempenho financeiro do projeto, ele precisa ser avaliado ao longo do tempo, durante a 

execução do projeto (controle de custos), para que os eventuais problemas sejam identificados 

o mais cedo possível para que a solução seja antecipada, evitando-se assim, danos mais graves 

no orçamento (PMBOK® 2013). 

O Guia PMBOK® subdivide o gerenciamento de custos em quatro processos: 

 Planejar o gerenciamento dos custos; 

 Estimar os custos; 

 Determinar o orçamento; 

 Controlar os custos. 

Planejar o gerenciamento dos custos 

É o processo de estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para 

planejamento, gestão, despesas e controle dos custos do projeto (PMBOK® 2013). 

Figura 6 - Entradas, ferramentas e saídas do processo planejar o gerenciamento dos custos 

 

 (PMBOK® 2013) 
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Estimar os custos 

É o processo de desenvolvimento de uma estimativa dos recursos monetários 

necessários para executar as atividades do projeto. Ele é um prognóstico/previsão baseado na 

informação conhecida em um determinado momento (PMBOK® 2013). Nesta etapa, não se 

tem certeza absoluta sobre o custo, mas um valor aproximado. 

Quanto menos se conhece sobre um trabalho, maior será a tolerância em relação à 

faixa de estimativa. A exatidão da estimativa de um projeto aumentará conforme o mesmo 

progride no seu ciclo de vida. 

Ordem de grandeza (ROM – Rough Order of Magnitude) 

 Top-Down: Usada no início do projeto quando não há dados detalhados. 

Para decisões em seleção de projeto – termo de abertura. 

 Bottom-Up (Estimativa definitiva): Baseada em dados bem detalhados 

(pacotes de trabalho/atividades). 

 

Os custos são definidos em tipos: 

 Custos variáveis: Custos que mudam conforme a quantidade produzida; 

 Custos fixos: Custos que não mudam conforme a quantidade produzida ou 

volume de trabalho; 

 Custos diretos: Custos que são claramente identificáveis para um pacote de 

trabalho; 

 Custos diretos (overhead): Custoso associados ao projeto, mas que não 

estão diretamente relacionados ao trabalho do projeto. 
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Figura 7 - Entradas, ferramentas e saídas do processo estimar os custos 

 

 (PMBOK® 2013). 

Determinar o orçamento 

É o processo de agregação dos custos estimados de atividades individuais ou 

pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base de custos autorizada (PMBOK® 

2013). 

Nesta etapa soma-se todas as estimativas da etapa anterior e calcula o custo total do 

projeto, após isto, acrescenta-se uma margem de risco. 

Figura 8 - Entradas, ferramentas e saídas do processo determinar o orçamento 

 

 (PMBOK® 2013) 
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Controlar os custos 

É o processo de monitoramento do progresso do projeto para atualização do seu 

orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base dos custos (PMBOK® 

2013). 

Figura 9 - Entradas, ferramentas e saídas do processo controlar os custos 

 

 (PMBOK® 2013) 

GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

O gerenciamento da qualidade do projeto inclui os processos e as atividades da 

organização executora que determinam as políticas de qualidade e as responsabilidades, de 

modo que o projeto satisfaça as necessidades para as quais foram empreendidos (PMBOK® 

2013). 

Processos do gerenciamento da qualidade: 

 Planejar o gerenciamento da qualidade; 

 Realizar a garantia da qualidade; 

 Controle da qualidade. 

Planejar o gerenciamento da qualidade 

É o processo destinado a identificar quais padrões de qualidade são relevantes para 

o projeto e determinar como satisfazê-los. É realizado em paralelo com os outros processos de 

planejamento e tem como produto o plano de gerenciamento da qualidade (PMBOK® 2013). 
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Figura 10 - Entradas, ferramentas e saídas do processo planejar o gerenciamento da qualidade 

 

 (PMBOK® 2013) 

Realizar a garantia da qualidade 

Processo que engloba todas as atividades sistemáticas implementadas dentro do 

sistema de qualidade para assegurar que o projeto irá satisfazer os mais importantes padrões 

de qualidade (PMBOK® 2013). 

 

Figura 11 - Entradas, ferramentas e saídas do processo garantia da qualidade 

 

 (PMBOK® 2013) 
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Controle de qualidade 

Processo que se concentra no monitoramento dos resultados do projeto para 

determinar se eles estão atendendo a todos os padrões de qualidade definidos, bem como na 

avaliação dos fatores que criam variações na qualidade, de modo a garantir que essas 

variações sejam benéficas, além de se utilizar de um sistema de controle de mudanças de 

qualidade, previamente definido no plano de gerenciamento da qualidade, para definir os 

procedimentos nos quais a qualidade do projeto pode ser modificada (PMBOK® 2013). 

 

Figura 12 - - Entradas, ferramentas e saídas do processo controle da qualidade 

 

 (PMBOK® 2013) 

 

GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO 

O gerenciamento da comunicação inclui os processos necessários para assegurar 

que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, recuperadas, 

gerenciadas, controladas, monitoradas e finalmente dispostas de maneira oportuna e 

apropriada. 
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A comunicação é um processo de duas vias, onde participam ativamente o emissor 

e o receptor da informação, com os envolvidos, atuando na maioria das vezes, como emissor1 

e receptor2 simultaneamente (PMBOK® 2013). 

Processos do gerenciamento da comunicação: 

 Planejar o gerenciamento das comunicações; 

 Gerenciar as comunicações; 

 Controlar as comunicações. 

Planejar o gerenciamento das comunicações 

É o processo de desenvolver uma abordagem apropriada e um plano de 

comunicação do projeto com base nas necessidades de informação e requisitos das partes 

interessadas e nos ativos organizacionais disponíveis (PMBOK® 2013). 

Deve-se levar em consideração dois aspectos da comunicação 

 Comunicação EFICAZ: Fornecer prontamente as informações certas para as pessoas 

certas no formato e meios certos. 

 Comunicação EFICIENTE: Fornecer apenas as informações necessárias para as partes 

interessadas. 

Figura 13 - Entradas, ferramentas e saídas do processo planejar o gerenciamento das comunicações 

 

 (PMBOK® 2013) 

                                                 
1 Responsável por produzir uma informação clara, de modo que o recebedor possa entendê-lo com facilidade. 

2 Responsável por tornar claro que as informações foram recebidas e completamente compreendidas. 
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Gerenciar as comunicações 

É o processo de criar, coletar, distribuir, armazenar, recuperar e de disposição final 

das informações do projeto de acordo como plano de gerenciamento das comunicações 

(PMBOK® 2013). 

Figura 14 - Entradas, ferramentas e saídas do processo gerenciar as comunicações 

 

 (PMBOK® 2013) 

Controlar as comunicações 

É o processo de monitoramento e controle das comunicações durante todo o ciclo 

de vida do projeto para garantir que as necessidades de informações das partes interessadas 

sejam atendidas (PMBOK® 2013). 

Figura 15 - Entradas, ferramentas e saídas do processo controlar as comunicações 

 

 (PMBOK® 2013) 
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GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

O gerenciamento de recursos humanos tem como objetivo central fazer o melhor 

uso dos indivíduos envolvidos no projeto, pois as pessoas são o elo central dos projetos e seus 

recursos mais importantes. Eles definem as metas, os planos, organizam o trabalho, produzem 

os resultados, direcionam, coordenam e controlam as atividades do projeto, utilizando suas 

habilidades técnicas e sociais. Todos os resultados dos projetos podem ser vistos como fruto 

das relações humanas e das habilidades interpessoais dos envolvidos (PMBOK® 2013). 

O guia PMBOK® subdivide o gerenciamento de recursos humanos em três 

processos: 

 Planejamento organizacional; 

 Recrutamento de pessoal; 

 Desenvolvimento de equipes. 

Planejamento organizacional 

É o processo destinado a identificar e documentar as responsabilidades e as relações 

hierárquicas entre as pessoas do projeto. Como as pessoas, ou grupos, normalmente fazem 

parte de uma estrutura organizacional, elas devem estar sempre vinculadas às interfaces 

organizacionais, técnicas e interpessoais vigentes. O plano de gerenciamento de equipes, o 

organograma do projeto, bem como as atribuições de responsabilidades, são produtos desse 

processo (PMBOK® 2013). 

Figura 16 - Entradas, ferramentas e saídas do processo planejamento organizacional. 

 

 (PMBOK® 2013) 
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Recrutamento de pessoal 

É o processo que envolve recrutar os recursos humanos necessários para os 

trabalhos do projeto. Este recrutamento pode ser realizado interna ou externamente à 

organização (PMBOK® 2013). 

Figura 17 - Entradas, ferramentas e saídas do processo recrutamento de pessoal 

 

 (PMBOK® 2013) 

Desenvolvimento de equipes 

É o processo que inclui não só desenvolver as habilidades individuais de cada 

membro do time, mas também as habilidades do grupo para funcionar como um time. 

Treinamento, políticas de recompensa e atividades em grupo são as principais ferramentas 

desse processo, visando sempre melhorias na performance do grupo (PMBOK® 2013). 

Figura 18 - - Entradas, ferramentas e saídas do processo desenvolvimento de equipes. 

 

 (PMBOK® 2013) 
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GERENCIAMENTO DE RISCOS 

O gerenciamento de riscos possibilita a chance de melhor compreender a natureza 

do projeto, envolvendo os membros do time de modo a identificar e responder as potenciais 

forças e riscos do projeto e responder a eles, geralmente associados a tempo, qualidade e 

custos. Portanto, a sobrevivência de qualquer empreendimento, está intimamente vinculada ao 

conceito de aproveitar uma oportunidade, dentro de um espectro de incertezas. O que faz a 

gestão de riscos se tornar tão importante são fatores diversos, como o aumento da 

competitividade, o avanço tecnológico e as condições econômicas, que fazem com que os 

riscos assumam proporções muitas vezes incontroláveis (PMBOK® 2013). 

O guia PMBOK® subdivide o gerenciamento de riscos em quatro processos: 

 Identificação dos riscos 

 Quantificação dos riscos 

 Desenvolvimento de respostas aos riscos 

 Controle das respostas aos riscos. 

Identificação dos riscos 

É o processo que consiste em identificar os riscos que podem afetar o sucesso do 

projeto e verificar quais são suas características (VARGAS, 1999). Este processo é interativo 

e inicia-se logo no começo do projeto, pois alguns riscos são evidenciados durante a execução 

do projeto, algumas mudanças aprovadas introduzem novos riscos, mudanças fora do projeto 

introduzem fatores de risco e, estratégias selecionadas para responder aos riscos podem 

resultar em novos riscos. 



31 

 

Figura 19 - Entradas, ferramentas e saídas do processo identificação dos riscos 

 

 (PMBOK® 2013) 

Quantificação dos riscos 

É o processo que consiste em medir o impacto dos riscos e classificá-los segundo 

critérios de prioridade, listando os que precisam de desenvolvimento de respostas e os que 

podem ser desprezados (PMBOK® 2013). 

Figura 20 - Entradas, ferramentas e saídas do processo quantificação dos riscos 

 

 (PMBOK® 2013) 

Desenvolvimento de respostas aos riscos 

É o processo que consiste em desenvolver respostas aos riscos quantificados no 

processo anterior. A maioria das respostas podem ser separadas em três categorias: 

Eliminação, que elimina a resposta pela eliminação da causa do risco; atenuação, que 
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minimiza o impacto do risco através da redução em sua probabilidade de ocorrência ou de sua 

gravidade; aceitação, em que o projeto aceita as consequências daquele risco e não 

desenvolve nenhuma ação preventiva (PMBOK® 2013). 

Figura 21 - Entradas, ferramentas e saídas do processo desenvolvimento de respostas aos riscos 

 

 (PMBOK® 2013) 

Controle das respostas aos riscos 

É o processo que consiste no controle da execução do plano de gerenciamento de risco 

de modo a responder aos eventos de risco ao longo do curso do projeto, servindo também para 

avaliar se o plano está sendo eficaz, propondo até mesmo atualizações no plano de 

gerenciamento de riscos (PMBOK® 2013). 

Figura 22 - Entradas, ferramentas e saídas do processo controle das respostas aos riscos 

 

 (PMBOK® 2013) 
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GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO 

Segundo o Guia PMBOK®, o gerenciamento da integração do projeto inclui os 

processos e as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar 

os vários processos e atividades dos grupos de processor de gerenciamento. 

O gerenciamento da integração define onde e quando concentrar recursos e esforços, 

tratando problemas antes de se tornarem críticos e coordenando o trabalho, visando sempre o 

sucesso do projeto. 

Processos do gerenciamento da integração do projeto: 

 Desenvolver o termo de abertura do projeto; 

 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto; 

 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto; 

 Monitorar e controlar o trabalho do projeto; 

 Realizar o controle integrado de mudanças; 

 Encerrar o projeto ou fase. 

Desenvolver o termo de abertura do projeto 

Desenvolvimento do documento que autoriza formalmente o início do projeto ou de 

uma fase e a documentação dos requisitos iniciais que satisfaçam as necessidades e 

expectativas das partes interessadas (PMBOK® 2013). 

Figura 23 - Entradas, ferramentas e saídas do processo Desenvolver Termo de Abertura 

 

 (KOLB, 2011) 
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Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 

Processo de documentação das ações necessárias para definir, preparar, integrar e 

coordenar todos os planos auxiliares. Define como o projeto será executado, monitorado, 

controlado e encerrado. O plano é progressivamente elaborado através de atualizações 

controladas e aprovadas pelo processo de realizar o controle integrado de mudanças. Integra e 

consolida todos os planos auxiliares e linhas de base do processo de planejamento (PMBOK® 

2013). 

Figura 24 - Entradas, ferramentas e saídas do processo Desenvolver o Plano de Gerenciamento do 
Projeto. 

 

 (KOLB, 2011) 

Orientar e gerenciar a execução do projeto 

Consiste na execução das atividades planejadas, na realização dos trabalhos definidos 

no plano de gerenciamento de projetos para atingir os objetivos do projeto (PMBOK® 2013). 

Figura 25 - Entradas, ferramentas e saídas do processo Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto. 

 

 (KOLB, 2011) 



35 

 

Monitorar e controlar o trabalho do projeto 

Processo de acompanhamento, revisão e ajuste do progresso para atender aos 

objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento de projetos. Esse processo 

ocorre durante todo o ciclo de vida do projeto, inclui a coleta, medição e distribuição de 

informações de desempenho e tendências para efetuar melhorias no processo, incluindo a 

determinação de ações corretivas, preventivas ou o replanejamento e acompanhamento dos 

planos de ação (PMBOK® 2013). 

Consiste em comparar o desempenho real do projeto com o planejado; avaliar se 

ações corretivas ou preventivas são indicadas; identificar novos riscos e monitorar os riscos 

novos e existentes; manter as informações atualizadas e devidamente documentadas; fornece 

informações sobre o desempenho do projeto e monitorar a execução das mudanças aprovadas. 

Figura 26 - Entradas, ferramentas e saídas do processo Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto 

 

 (KOLB, 2011) 

Realizar o controle integrado de mudanças 

Processo de revisão de todas as solicitações, aprovação e gerenciamento de 

mudanças no projeto, sendo em entregas, ativos de processos organizacionais, documentos do 

projeto e plano de gerenciamento do projeto. Ocorre durante todo o ciclo de vida do projeto 

assegurando que somente as mudanças aprovadas sejam incorporadas a linha de base revisada 

do projeto (PMBOK® 2013). 

O processo inclui as seguintes atividades com base no progresso do projeto de 

execução: garantir que apenas as mudanças aprovadas sejam implementadas; revisar, analisar 

e aprovar as solicitações de mudanças assim que as mudanças forem solicitadas; gerenciar as 
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mudanças aprovadas; manter a integridade das linhas de base, atualizando-as com as 

mudanças aprovadas e incorporando ao plano de gerenciamento do projeto; controlar as ações 

preventivas e corretivas sugeridas; verificar a interação da mudança com todas as áreas do 

projeto e avaliar o impacto completo da mudança no projeto. 

Figura 27 - - Entradas, ferramentas e saídas do processo Realizar o Controle Integrado de Mudanças. 

 

 (KOLB, 2011) 

Encerrar projeto ou fase 

Processo de finalização de todas as atividades, de todos os grupos de processos de 

gerenciamento do projeto, é o encerramento formal do projeto ou fase. O gerente de projeto 

revisará todas as informações de finalização das outras fases assegurando que o trabalho 

atingiu todos os objetivos e está completo. Caso o projeto seja encerrado antes da sua 

conclusão, nessa fase se investiga e documenta os motivos das ações realizadas para o 

encerramento (PMBOK® 2013). 

As atividades necessárias para administrar o encerramento do projeto ou fase 

consistem em: atendimento dos critérios de saída da fase ou do projeto; ações necessárias para 

transferir os resultados para a próxima fase ou produção; coletar registros do projeto, auditar o 

sucesso ou entrega, levantar as lições aprendidas e arquivar as informações nos ativos de 

processos organizacionais para serem utilizadas em projetos futuros. 
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Figura 28 - Entradas, ferramentas e saídas do processo Encerrar o Projeto ou Fase. 

 

 (KOLB, 2011) 
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Figura 29 - Estrutura analítica do Projeto de implantação de equipamentos medidores de velocidade (EAP) 
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Figura 30 - Dicionário da EAP 
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3. METODOLOGIA 

O DAER, (Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens) concessionária 

responsável pelos cuidados de diversas estradas do Rio Grande do Sul, abriu licitação no ano 

de 2013 para a instalação de 45 medidores de velocidade e 21 câmeras de monitoramento com 

um investimento aproximado de R$ 8,8 milhões de reais. No dia 11 de outubro de 2013 foram 

abertos pelo DAER, os envelopes com a documentação e as propostas das empresas para a 

instalação destes medidores.  

Os serviços foram divididos em duas licitações, uma contendo 34 equipamentos e a 

outra com 11 equipamentos, contemplando 13 rodovias no estado de Rio Grande do Sul, a 

contratação tem duração de 2 anos podendo ser renovada pelo mesmo período, após analisada 

as propostas, foram reveladas as duas empresas vencedoras e a empresa ganhou a licitação 

para a instalação de 11 equipamentos. 

Antes de começar a planejar o projeto, à pedido do DAER, foi produzido e 

implantado um protótipo em uma rodovia escolhida pela Autarquia para verificar se abrange 

todas as exigências necessárias, caso este protótipo atendesse o que se pedia, a empresa estava 

apta a assumir o projeto. 

Passado e aprovado nesta fase realiza-se uma reunião para discutir a real necessidade 

do cliente para que assim fosse possível definir o tipo de equipamento que seriam implantados 

nos endereços em que a concessionária desejava. Com o contrato assinado, à partir da entrega 

da ordem de serviço, a empresa tinha sessenta dias corridos para a implantação da obra civil, 

instalação dos medidores de velocidade, instalação de câmeras de monitoramento, calibração 

do equipamento eletrônico e aferição junto ao INMETRO. Além disso, as empresas ficariam 

responsáveis pela manutenção dos equipamentos e pelo envio de dados ao DAER através da 

Central de Comando e Operações (CCO). 

As imagens e infrações são captadas e transmitidas on-line para o sistema do DAER, 

que gerencia o controle e infrações e a aplicação das multas. Os dados enviados à CCO são 

retransmitidos para o Sistema de Infrações de Trânsito (SIT), o DETRAN acessa esses dados, 

e com eles, emite o auto de infração, chegando ao endereço do proprietário. 

O DAER apontou os onze locais mais críticos onde deveriam ser implantados os 

equipamentos e, com os pontos definidos, deu-se o start no projeto. 

Com todas as informações necessárias, definiu-se o escopo do projeto, juntamente 

com o gestor designado para gerenciar este contrato, respeitando os sessenta dias como dizia o 



41 

 

contrato, com isto foi possível apontar a data limite de instalação dos equipamentos. Foi 

gerado um cronograma onde apontava todas as tarefas a serem realizadas com seus dias e, 

repassada a equipe de implantação para que atendesse pontualmente as datas previstas. 

A primeira atividade a ser vista foi a criação do projeto executivo para cada ponto em 

que o DAER indicou segundo suas necessidades. Para que isto fosse realizado, um técnico de 

campo percorreu o trecho durante 5 dias, passando em todos os onze locais de instalação no 

Rio Grande do Sul, coletando informações, características dos pontos para avaliação do local, 

de acordo com o checklist composto do seguinte questionário a ser averiguado e preenchido. 

 Endereço do local: 

o (BR / Marco quilométrico / Cidade / UF) 

 Sentido da via: 

o (Crescente / Decrescente) 

 Características do trecho rodoviário: 

o Quantidade de faixas por sentido 

o Tipo de pista (Dupla / Tripla / Mão única) 

o Urbana ou Rural 

o Largura da(s) pistas 

o Qual o tipo de separador (Defensa metálica / Canteiro central / New 

Jersey) 

o Condições da pista e acostamento 

o Condições geométricas gerais (Plano / Ondulado / Montanhoso / 

Aclive / Declive) 

o Ligação elétrica próxima (Baixa tensão / Alta tensão / Pública / 

Particular) 

o Distância do ponto de energia 

o Necessidade de instalação de painel solar 

o Velocidade regulamentada no local 

o Disponibilidade de sinal de internet 

 Local do equipamento: 

o Levantamento das coordenadas de onde será instalado o equipamento 

o Levantamento das coordenadas do equipamento auxiliar (se 

necessário) 
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o Levantamento das coordenadas do ponto de energia (se existente) 

o Levantamento das coordenadas de onde o poste do painel solar será 

posto (se necessário) 

o Levantamento das coordenadas de algum ponto de referência próximo 

(se existente) 

o Levantamento das coordenadas de sinalização vertical e horizontal (se 

for de nossa responsabilidade) 

 

Em Paralelo ao levantamento é dado o startup para a montagem da central de 

processamento de dados, abertos os pedidos de compra para os equipamentos e a contratação 

da empresa responsável pela configuração do servidor. 

Após o levantamento de todas as informações do trecho viário o técnico de campo, 

repassa os checklist para a equipe responsável pela montagem dos projetos executivos e, com 

o estudo das imagens e das medições, os projetos executivos são finalizados em AutoCAD® 

com todas as características pertinentes aos trechos.  

Após o projeto executivo ser finalizado, é repassado ao supervisor da área de 

implantação que, entre outras atribuições, tem a função de estudar o projeto, fazer o 

levantamento dos materiais que serão necessários para que a implantação seja realizada com 

sucesso, estudar os serviços necessários a serem realizados e abrir a ordem de serviço para a 

contratação da empreiteira que fica responsável pelo serviço.  

Dos onze medidores de velocidade a serem instalados, é criado um número de série 

para cada um deles e cadastrado no sistema, neste cadastro há todas as informações 

pertinentes para o controle, tais como (número de série, endereço de instalação, quantidade de 

faixas e tensão de operação).   

Criados os números de série, são atrelados a eles uma ordem de serviço. Cada 

equipamento deverá ter sua ordem de serviço, pois todo e qualquer pendência para aquele 

equipamento, deverá ser solicitado única e exclusivamente para o equipamento em questão, 

para assim, obter-se o controle de não conformidades que eventualmente possam acontecer.  

Após o supervisor de implantação estudar o projeto e atrelar as ordens de serviço 

para cada equipamento, foi aberta uma solicitação de serviço para cada um.   Apesar dos 

equipamentos serem semelhantes, eles possuem quantitativos de serviços específicos de 

acordo com suas características, assim as solicitações de serviços são abertas de acordo com 

suas necessidades evitando a contratação de serviços desnecessários, sobretudo, evitando o 
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aumento de custos desnecessários. Todos estes quantitativos são abertos, gerando um pedido 

de compra para cada equipamento e repassado ao setor de compras, que dá o startup na 

contratação da empreiteira que será responsável pelos serviços a serem realizados no trecho. 

Todas as informações dos equipamentos que foram cadastradas no sistema, chegam 

até o setor de produção, que por sua vez, tem um prazo para finalizar a produção de todos os 

equipamentos. É aberta pela supervisora de produção, uma ordem de produção para cada um 

dos equipamentos atrelando ao seu número de série, eles são produzidos de acordo com as 

informações relevantes, configurados de acordo com suas características. Após finalizados, 

passam por todos os testes disponíveis para o tipo de equipamento produzido com um 

checklist de todos os testes que foram realizados juntamente com os dados que apresentaram. 

Em paralelo, o supervisor de implantação, como auxílio do projeto executivo, estuda 

cada endereço e faz um checklist dos materiais que serão necessários para que a obra seja 

feita por completo. Novamente, para cada equipamento é aberta outra solicitação, pois de 

acordo com as características do trecho, cada equipamento tem uma necessidade de materiais 

diferente de outros, assim tem-se o controle da demanda de cada um e, caso ocorra eventuais 

incidentes ou pendências, é possível gerar um relatório e apontar o erro para que nas próximas 

implantações, não aconteça novamente. Após feita a solicitação, é repassado ao armazém, que 

estuda se possui em estoque para atender em caso positivo, é feita a separação e a expedição 

do material, caso não tenha disponibilidade total em estoque, é solicitado compra das 

pendências para expedir.  

Os materiais para as implantações dos equipamentos são entregues a empreiteira 

contratada, eles recebem também o cronograma e a rota que irão percorrer (feito pela empresa 

contratante ou especificado pela concessionária responsável). É enfatizado que o cronograma 

deverá ser seguido à risca e qualquer eventual atraso de mais de uma semana, poderá ser 

descontado no pagamento. Toda a infraestrutura é de responsabilidade da empreiteira 

contratada. 

Uma equipe de técnicos de campo, especializados na montagem e calibração do 

equipamento de velocidade, é enviada junto a empreiteira e fazem o acompanhamento diário 

dos serviços. Após a infraestrutura ser finalizada, é feita a ligação da energia do equipamento, 

com ele devidamente energizado, e com o auxílio da equipe de operação, é feita as passagens 

dos veículos nos detectores fazendo a calibração do equipamento, ajuste de câmeras e disparo 

dos iluminadores, para ver se atende as características dos quais foram configurados. Esta 

equipe de campo também é responsável pela interface campo/escritório, eles são 
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recomendados a repassar relatórios diários (diário de obra) sobre tudo o que aconteceu e está 

acontecendo, eventuais problemas que tiveram e o quais as tarefas foram realizadas no dia.  

Conforme os relatórios de campo vão chegando, os equipamentos vão sendo 

validados pela operação, a supervisão de implantação entra em contato com o INMETRO do 

estado, ou algum órgão parceiro no estado, responsável pela aferição do equipamento, assim 

que as datas são agendadas, a equipe de campo vai até os pontos juntamente com algum 

responsável do INMETRO, aferi-las.  

A aferição é feita da seguinte forma: o equipamento devidamente calibrado, um carro 

com placa do INMETRO faz 25 passagens no detector com diferentes velocidades, para cada 

faixa que contém a pista, fazendo com que o equipamento detecte a passagem, gere uma 

imagem teste desta e envie até o servidor. Estas imagens contêm uma tarja com todas as 

informações pertinentes ao equipamento e a velocidade do veículo (número de série do 

equipamento, endereço que este equipamento está instalado, município e UF, a data e o 

horário de autuação, o número da faixa em que foi feita a passagem, a velocidade 

regulamentada da via, a velocidade medida no veículo e a velocidade considerada da via),que 

são analisadas pela operação e anexado um relatório de cada equipamento, este relatório é 

enviado ao INMETRO que analisa e aprova o equipamento. Após aprovado, o INMETRO 

envia a empresa um laudo de aprovação que é encaminhado à concessionária contratante dos 

serviços, com este laudo o equipamento está liberado para entrar em funcionamento. 

 



45 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Fez-se uma reunião inicial (Kickoff) para sanar todas as dúvidas que eventualmente 

apareciam e traçar planos para que fosse atendido da melhor maneira possível, dentro do 

prazo, e, com qualidade no atendimento. 

Criou-se um cronograma para o atendimento total do projeto, seguindo o deadline 

imposto pelo cliente (anexo nº1) para ter o controle das atividades a serem realizadas, no final 

do projeto, fazendo-se um comparativo do planejado x realizado. 

Enviou-se um técnico de campo para percorrer todos os endereços que o DAER 

apontou onde iriam ser instalados os equipamentos medidores de velocidade, foi levantado 

todas as informações do local, como suas características viárias, medidas das distâncias de 

pista e ponto de energia, e relatado tudo em imagens (anexo nº3). 

Repassaram-se todas as informações levantadas para que o projeto executivo fosse 

desenvolvido, seguindo as características do trecho e o tipo de equipamento ideal para aquele 

endereço (anexo nº4). 

Estudou-se o projeto executivo e criou-se os números de série para cada equipamento 

que foi instalado, no qual é atrelado o tipo de captura, quantidade de faixa, tensão de 

operação, cliente, tipo de equipamento, endereço de instalação e todas as informações 

pertinentes conforme imagem abaixo. 

 

Figura 31 - Cadastro dos dados do equipamento no sistema 

 

Para cada equipamento, fez-se este cadastro inicial, e a configuração do equipamento 

(CE), de acordo com as imagens abaixo. 
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Figura 32 - Cadastro dos dados do equipamento no sistema 

 

 

Figura 33 - Cadastro dos dados do equipamento no sistema 
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Figura 34 - Cadastro dos dados do equipamento no sistema 

 

 

Figura 35 - Cadastro dos dados do equipamento no sistema 
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Figura 36 - Cadastro dos dados do equipamento no sistema 

 

Criou-se para cada número de série uma ordem de serviço, atrelando-se todas as 

solicitações que os equipamentos possam ter no decorrer das instalações.  

Fez-se o pedido de materiais ao almoxarifado, que por sua vez, separou e repassou a 

produção, assim deu-se início a fabricação dos equipamentos, seguindo todas as informações 

cadastrais. Conforme produzidos, fez-se os testes, de acordo com suas características, 

gerando-se um ckecklist de teste, este documento foi anexado ao equipamento e outra via 

arquivada no sistema.  

Para que a implantação civil de todos os equipamentos fosse realizada, contratou-se 

uma empresa especialista em implantações de infraestrutura rodoviária, de acordo com as 

aberturas de solicitações levantadas para cada equipamento. 

De acordo com o cronograma, fez-se o levantamento dos materiais de implantação 

necessários para que a infraestrutura fosse efetuada com sucesso, em cima das ordens de 

serviços, foram abertas novas solicitações de compra dos materiais de implantação, estas 

solicitações foram repassadas ao almoxarifado, que teve a responsabilidade de separar e 

adquirir os materiais pendentes para atender o contrato e a expedição do mesmo. 
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Em paralelo, fez-se a logística de saída dos materiais e a alocação dos técnicos que 

ficaram responsáveis pela supervisão da obra civil e pela instalação da parte eletrônica e 

configuração do equipamento. 

A implantação iniciou-se pela infraestrutura, com o corte do asfalto e passagem dos 

cabos indutivos e selagem com asfalto oxidável, fora de pista colocou-se o poste galvanizado 

junto com o gabinete do equipamento medidor de velocidade e instalou-se um poste de fibra 

de 11 metros com duas células solares no topo, abriram-se valetas que interligam o poste do 

equipamento e o poste do painel solar, passando-se os cabos de alimentação protegido por 

dutos de um material corrugado, aterrou-se uma haste de 2 metros de cobre e interligou-se os 

cabos, ligando o equipamento. 

Com o auxílio de uma equipe de monitoramento fez-se as regulagens necessárias, 

posicionando-se as câmeras devidamente em seus lugares e efetuando as passagens para testes 

de captura, assim, deu-se o aval de funcionamento do equipamento.  

Os técnicos em campo, também foram os responsáveis pela supervisão da 

infraestrutura, cuidando para que ela fosse realizada de acordo com as exigências descritas no 

projeto executivo. A cada equipamento finalizado, preencheram-se relatórios descritos abaixo 

(anexo nº5). 

 Relatório de Avaliação de Serviços de Terceiros: Este relatório tem por 

finalidade, avaliar os serviços de infraestrutura realizados pela empresa 

contratada, a fim de garantir que foram feitos de acordo com o projeto 

executivo, após o fim da implantação de cada equipamento, é preenchido um 

relatório avaliando por notas de 0 a 100 pontos sobre algumas questões, e 

anexando imagens dos serviços realizados passo a passo. Ao fim da 

avaliação, é gerada uma nota média para cada implantação, caso a nota média 

atenda as exigências, a empreiteira contratada fica apta para ser contratada 

para implantações futuras, caso contrário, ela é descartada, assim, a empresa 

tem o controle da qualidade dos serviços que foram contratados. 

 Relatório de Implantação (Diário de Obra): Este relatório tem por finalidade, 

apontar as atividades a serem feitas e as atividades realizadas pelos técnicos, 

na forma de diário de obra, eles preenchem todas as atividades que foram 

realizadas nos dias trabalhados, com isto, a empresa tem o controle de tudo o 

que foram feitos nos dias.  
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No decorrer das implantações dos equipamentos, fizeram-se os pedidos de aferições3 

dos equipamentos, entrando em contato com os órgãos metrológicos responsáveis pela 

validação dos equipamentos agendando as aferições de acordo com a disponibilidade de datas. 

Agendou-se os dias para as aferições dos equipamentos, os técnicos acompanharam 

uma equipe do órgão responsável pela validação dos equipamentos, para isso, precisou-se de 

um carro com crono-tacômetro4, fez-se a passagem nos laços5 em diferentes velocidades, 

marcando no crono-tacômetro a velocidade em que passou para comparar com a velocidade 

que o equipamento marcou. Fez-se 25 passagens no total, para cada faixa monitorada.  

Conforme as passagens iam sendo realizadas com o veículo sobre os laços, gerou-se 

pelo equipamento imagens destas passagens, estas imagens possuem uma tarja preta com 

todas as informações do equipamento como, endereço no qual foi instalado, número de série 

do equipamento, sentido da pista, município, data e horário da passagem, a velocidade 

regulamentada para a via, a velocidade média e a velocidade considerada. 

                                                 
3 Procedimento técnico realizado por um órgão metrológico qualificado para verificação e validação do 

funcionamento de um equipamento, seguindo as suas características. 

4 Equipamento utilizado para medir velocidade. 

5 Cabos indutivos que são colocados no asfalto, estes são os responsáveis pela captura das velocidades dos 

carros. 
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Figura 37 - Imagem teste da aferição em Estação/RS sentido crescente 

 
Figura 38 - Imagem teste da aferição em Estação/RS sentido decrescente 
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Após realizada todas as passagens em todas as faixas, fez-se o comparativo das 

velocidades marcadas no crono-tacômetro e as velocidades marcadas pelo equipamento 

instalado, aprovou-se o equipamento lacrando-o. Gerou-se um laudo de aprovação pelo 

INMETRO que foi repassado a empresa, encaminhou-se este laudo ao cliente efetuando a 

entrega do equipamento, assim, o equipamento entrou em funcionamento. 

Foram implantados todos os equipamentos, salvo apenas um que apresentou defeito 

em um controlador de carga do painel solar, porém, substituído a tempo da aferição. Todos os 

equipamentos foram aferidos e entregues com sucesso, obedecendo ao prazo estipulado no 

início do projeto.  
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5. CONCLUSÃO 

Nos dois últimos anos, foram implantados mais de 500 equipamentos medidores de 

velocidade por todo o país, atendendo em média, 10 contratos de diferentes órgãos e estados, 

o índice médio de retrabalho para os equipamentos implantados neste período de tempo era de 

67%, ou seja, para cada 10 equipamento implantado, em torno de 6 equipamentos 

apresentavam defeitos diversos, outro índice alto era as idas que os técnicos faziam para 

atender os equipamentos que apresentavam algum tipo de defeito, para se ter uma ideia, 4 em 

cada 10 equipamentos necessitavam de reposição de alguma peça ou refazer algum serviço 

mais de duas vezes, gerando despesas com nossos colaboradores, sem contar com as peças de 

reposição. 

O cronograma deste projeto foi elaborado e cumprido da melhor maneira possível, 

apesar do atraso de 6 dias, conforme os anexos nº 1 e 2, devido às fortes chuvas que caíram no 

estado do Rio Grande do Sul no mês de setembro/2014. 

Este projeto foi feito baseado nas práticas de gerenciamento de projeto descrito no 

Guia PMBOK®, todo o planejamento foi feito desde o início e, os onze equipamentos foram 

implantados e aferidos com sucesso, apenas 1 entre 11 equipamentos obteve algum tipo de 

defeito, mas foi corrigido a tempo e, até o momento, eles estão operando em perfeito estado. 

Com o baixo índice de retrabalho que ocorreu neste projeto, a empresa teve um lucro 

de 22%6 a mais que a média percentual dos lucros de todos os contratos atendidos nos últimos 

dois anos. 

Este projeto teve como meta, desenvolver uma boa gestão de projetos, desde o seu 

início, para atender o prazo estipulado no começo e, principalmente, diminuir custos com o 

retrabalho. 

 

 

 

                                                 
6 A empresa não autorizou a exposição dos valores, porém, a margem de lucro é real. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Uma boa prática de gestão de projetos serve de guia para grupos de projetos 

trabalharem em conjunto e de maneira produtiva, compreendendo métodos e ferramentas que, 

principalmente, organizam as tarefas, identificam suas sequências de execução e 

dependências existentes, tudo dentro de um prazo, além de permitir o rastreamento e a 

medição do progresso de atividades. 

Apresentando os resultados positivos aos envolvidos, espera-se que possamos usar 

estas técnicas de gerenciamento de projetos para os futuros projetos que a empresa possa ter, 

aprimorando estas em busca da melhoria contínua, otimizando as tarefas para alcançar os 

resultados, pois está provado que uma boa prática de gerenciamento de projetos, quando é 

feito em seu início, gera resultados excelentes, cumprindo prazos e, o mais importante no 

ponto de vista do cliente, mantem a qualidade de atendimento e a qualidade do equipamento, 

tendo o aceite de todos. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1 – Cronograma inicial de implantação 

Anexo 2 – Cronograma realizado de implantação 

Anexo 3 – Levantamento de campo 

Anexo 4 – Projeto executivo 

Anexo 5 – Relatório de implantação 

Anexo 6 – EAP 

Anexo 7 – Dicionário da EAP 

 



ID Nome da Tarefa Duração Início Conclusão

1 CONTRATO DAER AJ/CD/048/14 72 dias Qui 17/07/14 Sex 24/10/14

2 Assinatura do Contrato 0 dias Qui 17/07/14 Qui 17/07/14

3 Entrega Ordem de Serviço 0 dias Sex 15/08/14 Sex 15/08/14

4 Visita Técnica - Check e marcos 

kilométricos e coleta das 

coordenadas

5 dias Seg 18/08/14 Sex 22/08/14

5 Projeto Executivo 3 dias Seg 25/08/14 Qua 27/08/14

6 Central de Processamento de Dados 39 dias Seg 18/08/14 Qui 09/10/14

26 Contratação Empreiteiro Civil 16 dias Qui 28/08/14 Qui 18/09/14

27 Criação SA 1 dia Qui 28/08/14 Qui 28/08/14

28 Criação SC 1 dia Qui 28/08/14 Qui 28/08/14

29 Pedido de Compra 1 dia Ter 02/09/14 Ter 02/09/14

30 Mobilização 1 dia Qui 18/09/14 Qui 18/09/14

31 Radares - Tipo Fixo 15 dias Qui 28/08/14 Qua 17/09/14

32 Produção Máquinas 6 dias Qui 28/08/14 Qui 04/09/14

33 Separação materiais de 

implantação

2 dias Ter 16/09/14 Qua 17/09/14

34 Implantação Radares 25 dias Seg 22/09/14 Sex 24/10/14

35 RSC 287 - km 8+700 - Montenegro24 dias Seg 22/09/14 Qui 23/10/14

36 Infraestrutura Civil 1 diap Seg 22/09/14 Ter 23/09/14

37 Instalação Equipamento e 

Calibração

0 diasp Qui 09/10/14 Qui 09/10/14

38 Aferição INMETRO 0,42 diasp Qui 23/10/14 Qui 23/10/14

39 ERS 324 - km 101+900 - Passo 

Fundo

17 dias Qua 

24/09/14

Qui 16/10/14

40 Infraestrutura Civil 1 diap Qua 24/09/14 Qui 25/09/14

41 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Qua 24/09/14 Qua 24/09/14

42 Aferição INMETRO 0,42 diasp Qui 16/10/14 Qui 16/10/14

43 RSC 470 - km 181+000 - 

Veranópolis

17 dias Sex 26/09/14 Seg 20/10/14

44 Infraestrutura Civil 1 diap Sex 26/09/14 Sáb 27/09/14

45 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Sex 26/09/14 Sex 26/09/14

46 Aferição INMETRO 0,42 diasp Seg 20/10/14 Seg 20/10/14

47 ERS 135 - KM 48+400 - Getúlio 

Vargas

14 dias Dom 

28/09/14

Qui 16/10/14

48 Infraestrutura Civil 1 diap Dom 28/09/14Seg 29/09/14

49 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Dom 

28/09/14

Dom 

28/09/14

50 Aferição INMETRO 0,42 diasp Qui 16/10/14 Qui 16/10/14

51 ERS 153 - km 6+600 - Passo Fundo 14 dias Ter 30/09/14 Sex 17/10/14

52 Infraestrutura Civil 1 diap Ter 30/09/14 Qua 01/10/14

53 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Ter 30/09/14 Ter 30/09/14

54 Aferição INMETRO 0,42 diasp Sex 17/10/14 Sex 17/10/14

55 ERS 153 - km 34+400 - Tio Hugo 10 dias Qui 02/10/14 Qua 15/10/14

56 Infraestrutura Civil 1 diap Qui 02/10/14 Sex 03/10/14

57 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Qui 02/10/14 Qui 02/10/14

58 Aferição INMETRO 0,42 diasp Qua 15/10/14 Qua 15/10/14

59 ERS 324 - km 43+200 - Casca 9 dias Sáb 04/10/14 Qui 16/10/14

60 Infraestrutura Civil 1 diap Sáb 04/10/14 Dom 05/10/14

61 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Sáb 04/10/14 Sáb 04/10/14

62 Aferição INMETRO 0,42 diasp Qui 16/10/14 Qui 16/10/14

63 ERS 342 - km 138+000 - Boa Vista 

do Cadeado

8 dias Qua 

08/10/14

Sáb 18/10/14

64 Infraestrutura Civil 1 diap Qua 08/10/14 Qui 09/10/14

65 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Qui 09/10/14 Qui 09/10/14

66 Aferição INMETRO 0,42 diasp Sáb 18/10/14 Sáb 18/10/14

67 RSC 287 - km 113+500 - Vera Cruz 13 dias Qua 08/10/14Sex 24/10/14

68 Infraestrutura Civil 1 diap Qua 08/10/14 Qui 09/10/14

69 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Sex 10/10/14 Sex 10/10/14

70 Aferição INMETRO 0,42 diasp Sex 24/10/14 Sex 24/10/14

71 RSC 287 - km 135+950 - 

Candelária

9 dias Ter 07/10/14 Sex 17/10/14

72 Infraestrutura Civil 0,42 diasp Ter 07/10/14 Ter 07/10/14

73 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Ter 07/10/14 Ter 07/10/14

74 Aferição INMETRO 0,42 diasp Sex 17/10/14 Sex 17/10/14

75 RSC 287 - km 166+845 - Novo 

Cabrais

9 dias Ter 07/10/14 Sex 17/10/14

76 Infraestrutura Civil 0,42 diasp Ter 07/10/14 Ter 07/10/14

77 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Qui 09/10/14 Qui 09/10/14

78 Aferição INMETRO 0,42 diasp Sex 17/10/14 Sex 17/10/14
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ID Nome da Tarefa Duração Início Conclusão

1 CONTRATO DAER AJ/CD/048/14 72 dias Qui 17/07/14 Sex 24/10/14

2 Assinatura do Contrato 0 dias Qui 17/07/14 Qui 17/07/14

3 Entrega Ordem de Serviço 0 dias Sex 15/08/14 Sex 15/08/14

4 Visita Técnica - Check e marcos 

kilométricos e coleta das 

coordenadas

5 dias Seg 18/08/14 Sex 22/08/14

5 Projeto Executivo 3 dias Seg 25/08/14 Qua 27/08/14

6 Central de Processamento de Dados 39 dias Seg 18/08/14 Qui 09/10/14

26 Contratação Empreiteiro Civil 16 dias Qui 28/08/14 Qui 18/09/14

27 Criação SA 1 dia Qui 28/08/14 Qui 28/08/14

28 Criação SC 1 dia Qui 28/08/14 Qui 28/08/14

29 Pedido de Compra 1 dia Ter 02/09/14 Ter 02/09/14

30 Mobilização 1 dia Sáb 20/09/14 Seg 22/09/14

31 Radares - Tipo Fixo 14,13 dias Ter 02/09/14 Sex 19/09/14

32 Produção Máquinas 4 dias Ter 02/09/14 Sáb 06/09/14

33 Separação materiais de 

implantação

14 dias Ter 02/09/14 Sex 19/09/14

34 Implantação Radares 25 dias Seg 22/09/14 Sex 24/10/14

35 RSC 287 - km 8+700 - Montenegro24 dias Seg 22/09/14 Qui 23/10/14

36 Infraestrutura Civil 1 diap Seg 22/09/14 Ter 23/09/14

37 Instalação Equipamento e 

Calibração

16,42 diasp Ter 23/09/14 Qui 09/10/14

38 Aferição INMETRO 0,42 diasp Qui 23/10/14 Qui 23/10/14

39 ERS 324 - km 101+900 - Passo 

Fundo

17 dias Qua 

24/09/14

Qui 16/10/14

40 Infraestrutura Civil 1 diap Qua 24/09/14 Qui 25/09/14

41 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Qui 25/09/14 Qui 25/09/14

42 Aferição INMETRO 0,42 diasp Qui 16/10/14 Qui 16/10/14

43 RSC 470 - km 181+000 - 

Veranópolis

17 dias Sex 26/09/14 Seg 20/10/14

44 Infraestrutura Civil 1 diap Sex 26/09/14 Sáb 27/09/14

45 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Sáb 27/09/14 Sáb 27/09/14

46 Aferição INMETRO 0,42 diasp Seg 20/10/14 Seg 20/10/14

47 ERS 135 - KM 48+400 - Estação 14 dias Dom 28/09/14Qui 16/10/14

48 Infraestrutura Civil 1 diap Dom 28/09/14Seg 29/09/14

49 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Seg 29/09/14 Seg 29/09/14

50 Aferição INMETRO 0,42 diasp Qui 16/10/14 Qui 16/10/14

51 ERS 153 - km 6+600 - Passo Fundo 12,13 dias Qui 02/10/14 Sex 17/10/14

52 Infraestrutura Civil 1 diap Qui 02/10/14 Sex 03/10/14

53 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Sex 03/10/14 Sex 03/10/14

54 Aferição INMETRO 0,42 diasp Sex 17/10/14 Sex 17/10/14

55 ERS 153 - km 34+400 - Tio Hugo 9,13 dias Sáb 04/10/14 Qua 15/10/14

56 Infraestrutura Civil 1 diap Sáb 04/10/14 Dom 05/10/14

57 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Dom 

05/10/14

Dom 

05/10/14

58 Aferição INMETRO 0,42 diasp Qua 15/10/14 Qua 15/10/14

59 ERS 324 - km 43+200 - Casca 9,13 dias Seg 06/10/14 Qui 16/10/14

60 Infraestrutura Civil 0,42 diasp Seg 06/10/14 Seg 06/10/14

61 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Seg 06/10/14 Seg 06/10/14

62 Aferição INMETRO 0,42 diasp Qui 16/10/14 Qui 16/10/14

63 ERS 342 - km 138+000 - Boa Vista 

do Cadeado

9,13 dias Ter 07/10/14 Sáb 18/10/14

64 Infraestrutura Civil 1 diap Ter 07/10/14 Qua 08/10/14

65 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Qua 08/10/14 Qua 08/10/14

66 Aferição INMETRO 0,42 diasp Sáb 18/10/14 Sáb 18/10/14

67 RSC 287 - km 113+500 - Vera Cruz 12,13 dias Qui 09/10/14 Sex 24/10/14

68 Infraestrutura Civil 1 diap Qui 09/10/14 Sex 10/10/14

69 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Sex 10/10/14 Sex 10/10/14

70 Aferição INMETRO 0,42 diasp Sex 24/10/14 Sex 24/10/14

71 RSC 287 - km 135+950 - 

Candelária

6,13 dias Sáb 11/10/14 Sex 17/10/14

72 Infraestrutura Civil 0,42 diasp Sáb 11/10/14 Sáb 11/10/14

73 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Dom 

12/10/14

Dom 

12/10/14

74 Aferição INMETRO 0,42 diasp Sex 17/10/14 Sex 17/10/14

75 RSC 287 - km 166+845 - Novo 

Cabrais

17,13 dias Seg 13/10/14 Ter 04/11/14

76 Infraestrutura Civil 1,42 diasp Seg 13/10/14 Ter 14/10/14

77 Instalação Equipamento e 

Calibração

0,42 diasp Qua 15/10/14 Qua 15/10/14

78 Aferição INMETRO 0,42 diasp Ter 04/11/14 Ter 04/11/14
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FASE PACOTE DE TRABALHO ESPECIFICAÇÃO

1.1 - Reunião de Kickoff Reunião feita para sanar dúvidas e traças metas para o projeto

1.2 - EAP Organização das tarefas

1.3 - Cronograma Organizar e controlar as tarefas de acordo com o prazo estipulado

1.4 - Orçamento Planejar o orçamento máximo para atender o projeto

2.1 - Levantamento de Campo
Envio de um técnico para levantar todas as informações dos locais a 

serem implantados os equipamentos

2.2 - Eleboração do Projeto Executivo
Criação do projeto executivo com as caracteristicas do trecho 

especificadas no levantamento de campo

3.1 - Abertura das Ordens de Serviço
Elaboração de uma ordem de serviço para cada equipamento onde 

serão atrelados solicitações para tal

3.2 - Abertura da S.A. para Contratação de 

serviço

Abertura de solicitações com os serviços de infraestrutura a serem 

realizados 

3.3 - Abertura da S.A. para Produção dos 

Equipamentos
Abertura de solicitações para envio dos equipamentos 

3.4 - Abertura da S.A. para 

Separação/Compra/Envio dos insumos
Abertura de solicitações para compra de material pendentes

4.1 - Contratação da Empresa Terceirizada Cotação e contratação da empreiteira para realizar a infraestrutura

4.2 - Compra de Insumos Compra dos materiais pendentes para atender o contrato

4.3 - Alocação de RH Interno
Logística dos técnicos que são responsáveis pela regulagem e 

calibração dos equipamentos

5.1 - Statup da Produção dos Equipamentos Produção dos equipamentos

5.2 - Separação de Material Separação dos materiais de implantação

5.3 - Expedição de Material Envio dos materiais a campo para início das obras

5.4 - Saída de RH interno a Campo
Saída dos colaboradores para acompanhamento de obra e 

regulagem dos equipamentos

6.1 - Obra Civil Início da infraestrura

6.2 - Regulagem e Calibração do Equipamento
Regulagem dos equipamentos de velocidade, deixando aptos para 

aferição

6.3 - Validação do Equipamento
Validação do funcionamento dos equipamentos pela equipe de 

monitoramento

6.4 - Relatório de Implantação
Envio do relatório de implantação, contendo o relatório de avaliação 

de serviços de terceiros e o diário de obra, anexando imagens

6.5 - Aferição
Validação do funcionamento dos equipamentos pela órgão 

metrológico responsável

7.1 - Termo de Aceite
Aceite dos equipamentos com laudo de aferição disponibilizados 

pelo órgão metrológico responsável

7.2 - Encerramento Entrega dos equipamentos validados ao cliente

7.3 - Reunião de Encerramento
Reunião com os envolvidos no projeto para feedbacks positivos e 

negativos

7.4 - Encerramento do Projeto Encerramento do projeto

7 - Encerramento

1 - TAP

2 - Projeto 

Executivo

3 - Serviços 

Preliminares

4 - Aquisições

5 - Execução

6 - Implantação


