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Resumo 

 

 Por se tratar de um evento bem definido, onde são necessários recursos específicos 

temporário podemos considerar que as paradas programadas para manutenção em fabricas que 

MDF podem ser comparadas ao conceito de projeto segundo o Guia PMBOK®. A aplicação 

de boas práticas de gerenciamento do tempo no planejamento das paradas programas de 

manutenção auxilia a programação deste evento e consequentemente melhora seu desempenho 

e reduz o tempo de execução. 

 

 Palavras Chave: Manutenção, Gerenciamento, Tempo, Planejamento 

  



 

 

Abstract 
 

 The annually shutdown at MDF panel board manufactures can be compared with a 

Project because if we compeer with the concept suggest by PMBOK® Guide there is a specific 

event with temporally enforcement. When the good habits of time management are applied on 

the maintenance planning it can help to schedule the event and consequently improve the results 

and reduce the execution time. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A utilização de painéis de MDF (Medium Density Fiberboard) na fabricação de moveis 

para interiores domésticos e comerciais vem aumentando devido ao elevado custo do 

manuseio de madeira serrada e a extinção de florestas nativas da região sul do pais. Com 

isso, a aplicação destes painéis provindos de florestas de reflorestamento vem ganhando 

mercado rapidamente, solicitando assim que as unidades produtoras otimizem seus 

processos e reduzam custos de manutenção. 

Como forma de otimizar o processo produtivo, e consequentemente incrementar a 

lucratividade do negócio, empresas do ramo estão investindo em planejamento de usas 

principais atividades durante o ano operacional. Dentre os principais eventos anuais, a 

Parada Anual para Manutenção Programada ganha destaque por se tratar de um conjunto 

de trabalhos a ser executado em um determinado período de tempo, com recursos 

específicos e com elevados valores envolvidos. 

O sucesso da Parada Anual está diretamente relacionado com a conclusão das tarefas 

dentro do prazo estabelecido pelo Plano Operativo do ano vigente, o qual normalmente 

considera um interrupção da produção por dez dias. Assim, o planejamento e a execução do 

gerenciamento de tempo em paradas anuais de manutenção contribui para a conquista de 

bons resultados. 

Este trabalho irá comparar as ferramentas utilizadas por uma empresa produtora de 

painéis de MDF com três processos do Gerenciamento de Tempo sugerida pelo PMBOK 

2008 (Project Management Base of Knowledment), e apresentar propostas para melhoria do 

processo de planejamento da Parada Anual de Manutenção. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Todas as análises e conclusões obtidas nesta trabalho tiveram como referência a 

fundamentação teórica apresentada neste capítulo. Sendo o tema do trabalho um estudo 

sobre a aplicabilidade de gerenciamento de tempo na gestão de manutenções em fabricas 

de MDF, será tratada apenas uma área de conhecimento das melhores práticas de 

gerenciamento de projetos, sendo ela o TEMPO. Todas as informações abaixo foram 

extraídas do Guia PMBOK® revisão de 2008. 

 

2.1. GERENCIAMENTO DE TEMPO EM PROJETOS 

 

Segundo o Guia PMBOK® 2008, o gerenciamento de tempo em projetos é composto 

por uma série de processos necessários para assegurar que o projeto seja implementado no 

prazo previsto. Estas etapas podem depender de apenas um indivíduo do grupo de projetos 

e, dependendo da grande do empreendimento, de todo o time de projeto. O gerenciamento 

de tempo em projetos pode ser dividido da seguinte forma: Definição das atividades, 

Sequência das atividades, Estimativa de duração das atividades, Desenvolvimento de 

cronograma e controle de cronograma. A Figura 1 resume os processos. 

Todas as atividades desta sequência citada anteriormente interagem entre si no processo 

chamando de Gerenciamento do Tempo. Em conformidade com a grandeza do projeto, 

alguns processos podem ser agrupados em uma única atividade, e ser executado por uma 

única pessoa em um curto período de tempo.  

Embora não seja aqui mostrado como um processo distinto, o trabalho envolvido na 

execução dos seis processos de gerenciamento do tempo do projeto é precedido por um 

trabalho de planejamento pela equipe de gerenciamento. Esse planejamento faz parte do 

processo Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, que produz um sistema de 

gerenciamento do cronograma que seleciona uma metodologia e uma ferramenta de 

elaboração de cronograma, assim como estabelece os critérios para o desenvolvimento e 

controle do cronograma. Uma metodologia de elaboração do cronograma define as regras e 

abordagens para o seu processo. Algumas das metodologias mais conhecidas incluem o 

método do caminho crítico (CPM) e o método da cadeia crítica.  

Os processos de gerenciamento do tempo do projeto e suas ferramentas e técnicas 

associadas são documentados no plano de gerenciamento do cronograma. O mesmo é 
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contido no plano de gerenciamento do projeto ou é um plano auxiliar, podendo ser formal 

ou informal, altamente detalhado ou generalizado, baseado nas necessidades do projeto e 

deve incluir os limites de controle apropriados.  

O desenvolvimento do cronograma usa as saídas dos processos de definição das 

atividades, o sequenciamento e estimativa dos recursos e durações das mesmas em 

combinação com a ferramenta de elaboração de cronograma que o produz. O cronograma 

finalizado e aprovado é a linha de base que será usada no processo Controlar o cronograma. 

Conforme as atividades do projeto estão sendo desenvolvidas, a maioria do esforço na área 

de conhecimento de gerenciamento do tempo do projeto ocorrerá no processo Controlar o 

cronograma, visando assegurar o término pontual do trabalho do projeto.  

 
Figura 1- Processos do Gerenciamento de tempo 
Fonte: Guia PMBOK® 2008 
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2.1.1. DEFINIÇÕES DAS ATIVIDEDES 

Definir as atividades é o processo de identificação das ações específicas a serem 

realizadas para produzir as entregas do projeto. O processo Criar a EAP identifica as 

entregas no nível mais baixo da estrutura analítica do projeto (EAP), o pacote de trabalho. 

Esses pacotes são tipicamente decompostos em componentes menores chamados atividades 

que representam o trabalho necessário para completar o pacote de trabalho. As atividades 

proporcionam uma base para a estimativa, desenvolvimento do cronograma, execução e 

monitoramento e controle do trabalho do projeto. Implícitos neste processo estão a definição 

e o planejamento das atividades de desenvolvimento do cronograma de tal modo que os 

objetivos do projeto sejam alcançados.  

ENTRADAS 

a) Linha de base do escopo  

As entregas do projeto, restrições e premissas documentadas na linha de base do escopo 

do projeto são explicitamente consideradas durante a definição das atividades.  

b)  Fatores ambientais da empresa  

Os fatores ambientais da empresa que podem influenciar o processo Definir as atividades 

incluem, mas não estão limitados ao sistema de informações do gerenciamento de projetos. 

c) Ativos de processos organizacionais  

Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo Definir as 

atividades incluem, mas não estão limitados a:  

- Políticas, procedimentos e diretrizes existentes relacionados ao planejamento formal e 

informal de atividades, tais como a metodologia de elaboração do cronograma, que são 

considerados no desenvolvimento das definições de atividades e  

- Base de conhecimento de lições aprendidas contendo informações históricas sobre 

listas de atividades usadas em projetos anteriores similares.  

FERRAMENTAS E TÉCNICAS  

a) Decomposição  
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A técnica de decomposição, como é aplicada na definição de atividades, envolve a 

subdivisão dos pacotes de trabalho do projeto em componentes menores, mais gerenciáveis, 

chamados atividades.  Essas atividades representam o esforço necessário para completar um 

pacote de trabalho. O processo Definir as atividades define as saídas finais como atividades 

ao invés de entregas, como é feito no processo Criar a EAP.  

A lista de atividades, EAP, e o dicionário da EAP podem ser desenvolvidos tanto 

sequencialmente como paralelamente, com ambos servindo de base para o desenvolvimento 

da lista final de atividades. Cada pacote de trabalho dentro da EAP é decomposto em 

atividades menores, necessárias para a produção das entregas do pacote de trabalho. O 

envolvimento de membros da equipe na decomposição pode gerar resultados melhores e 

mais precisos.  

b)  Planejamento em ondas sucessivas  

O planejamento em ondas sucessivas é uma forma de planejamento com elaboração 

progressiva, onde o trabalho a ser executado num futuro próximo é planejado em detalhes 

e o trabalho futuro é planejado nos níveis mais altos da EAP. Portanto, um trabalho pode 

existir em vários níveis de detalhamento dependendo de onde está no ciclo de vida do 

projeto. Por exemplo, durante o planejamento estratégico inicial, quando a informação está 

menos definida, os pacotes de trabalho podem ser decompostos até o nível dos marcos. 

Conforme mais é conhecido a respeito dos eventos vindouros num futuro próximo, podem 

ser decompostos em atividades.  

c) Modelos  

Uma lista padrão de atividades ou uma parte da lista de atividades de um projeto anterior 

é frequentemente utilizada como modelo para um projeto novo. As informações dos 

atributos de atividades relacionadas presentes nos modelos também podem conter também 

outras informações descritivas úteis para a definição das atividades. Modelos também 

podem ser usados para identificar os marcos típicos dos cronogramas.  

d)  Opinião especializada  
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Membros da equipe do projeto ou outros especialistas, que tenham experiência e 

habilidade no desenvolvimento de declarações detalhadas do escopo de projetos, em EAP 

e cronogramas, podem fornecer opiniões técnicas sobre a definição de atividades.  

SAÍDAS  

a)  Lista das atividades  

A lista das atividades é uma lista abrangente que inclui todas as atividades necessárias 

no projeto. Inclui o identificador e uma descrição do escopo do trabalho de cada atividade 

em detalhe suficiente para assegurar que os membros da equipe entendam qual trabalho 

precisa ser executado. 

b) Atributos das atividades  

Os atributos ampliam a descrição da atividade através da identificação dos múltiplos 

componentes associados a cada atividade. Os componentes de cada atividade evolvem 

através do tempo. Durante os estágios iniciais do projeto, eles incluem o identificador (ID) 

da atividade, o ID da EAP e o nome da atividade; quando completos podem incluir códigos 

das atividades e sua descrição, atividades predecessoras, sucessoras, relações lógicas, 

antecipações e esperas, requisitos de recursos, datas impostas, restrições e premissas. 

Podem ser usados para identificar a pessoa responsável pela execução do trabalho, área 

geográfica, ou local onde o trabalho tem que ser realizado e o tipo de atividades como o 

nível de esforço (NDE), esforço distinto e esforço distribuído. São usados para o 

desenvolvimento do cronograma e para a seleção, sequenciamento e classificação das 

atividades planejadas no cronograma de várias maneiras, quando na elaboração de 

relatórios. O número de atributos varia de acordo com a área de aplicação.  

c) Lista dos marcos  

Um marco é um ponto ou evento significativo no projeto. A lista dos marcos identifica 

todos os marcos do projeto e indica se os mesmos são obrigatórios, tais como aqueles 

exigidos por contrato, ou opcionais, tais como os baseados em informação histórica.  
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2.1.2. SEQUENCIAR AS ATIVIDADES 

Sequenciar as atividades é processo de identificação e documentação dos 

relacionamentos entre as atividades do projeto. Essas são sequenciadas usando relações 

lógicas. Cada atividade e marco, com exceção do primeiro e do último, são conectados a 

pelo menos um predecessor e um sucessor. O uso de tempo de antecipação ou de espera 

pode ser necessário entre as atividades para dar suporte a um cronograma de projeto realista 

e executável. O sequenciamento pode ser executado através do uso de software de 

gerenciamento de projetos ou do uso de técnicas manuais ou automatizadas.  

ENTRADAS  

a)  Lista das atividades  

b) Atributos das atividades  

c) Lista dos marcos  

d) Declaração do escopo do projeto  

A declaração do escopo do projeto contém a descrição do escopo do produto, que inclui 

as características do mesmo que podem afetar o sequenciamento das atividades, tal como a 

disposição física de uma fábrica a ser construída ou interfaces de subsistemas num projeto 

de software. Enquanto esses efeitos são frequentemente aparentes na lista de atividades, a 

descrição do escopo do produto é geralmente revisada para assegurar a precisão.  

e) Ativos de processos organizacionais  

Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo Sequenciar as 

atividades incluem, mas não estão limitados a, arquivos de projetos da base de 

conhecimento da corporação usada para a metodologia de elaboração do cronograma.  

FERRAMENTAS E TÉCNICAS 

a)  Método do diagrama de precedência (MDP)  

O MDP é um método usado no Método do Caminho Crítico (CPM) para a construção 

de um diagrama de rede do cronograma do projeto e que utiliza quadrados ou retângulos, 

chamados de nós, para representar as atividades e conectá-las com flechas que indicam as 

relações lógicas que existem entre elas. A Figura 2 mostra um simples diagrama de rede do 
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cronograma do projeto desenhado através do MDP. Esta técnica é chamada também de 

Atividade no Nó (ANN), sendo o método usado pela maior parte dos pacotes de software 

de gerenciamento de projetos. 

 
Figura 2 – Diagrama de rede atreves do MDP.  
Fonte: Guia PMBOK® 2008 

 

O MDP inclui quatro tipos de dependências ou relações lógicas:  

Término para início (TI): O início da atividade sucessora depende do término da 

atividade predecessora.  

Término para término (TT): O término da atividade sucessora depende do término da 

atividade predecessora.  

Início para início (II): O início da atividade sucessora depende do início da atividade 

predecessora. 

Início para término (IT): O término da atividade sucessora depende do início da 

atividade predecessora.  

No MDP, término para início é o tipo mais comumente usado de relação de precedência. 

A relação início para término é raramente usada mas foi incluída aqui para se ter uma lista 

completa dos tipos de relação MDP.  

b) Determinação de dependência  

Três tipos de dependências são usadas para definir a sequência entre as atividades:  

Dependências obrigatórias: As dependências obrigatórias são aquelas exigidas 

contratualmente ou inerentes à natureza do trabalho. A equipe do projeto define quais 

dependências são obrigatórias durante o processo de sequenciamento das atividades. 

Geralmente envolvem limitações físicas, tais como num projeto de construção onde é 

impossível erguer a superestrutura antes que a fundação tenha sido concluída, ou num 

.   
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projeto de componentes eletrônicos, onde um protótipo tem que ser construído antes de ser 

testa. Às vezes são chamadas também de dependências hard logic. 

Dependências arbitradas: A equipe do projeto define quais dependências são arbitradas 

durante o processo de sequenciamento das atividades. Às vezes são chamadas de lógica 

preferida, lógica preferencial ou soft logic. São estabelecidas com base no conhecimento 

das melhores práticas numa área de aplicação específica ou em algum aspecto singular do 

projeto onde uma sequência específica é desejada, mesmo que hajam outras sequências 

aceitáveis. Devem ser totalmente documentadas já que podem criar valores de folga total 

arbitrários e posteriormente limitar as opções de agendamento. Quando técnicas de 

paralelismo são aplicadas, essas dependências devem ser revisadas e consideradas para 

modificação ou remoção.  

Dependências externas: A equipe de gerenciamento do projeto define quais 

dependências são externas durante o processo de sequenciamento das atividades. Envolvem 

um relação entre as atividades do projeto e as não pertencentes ao mesmo. Tais 

dependências normalmente não estão sob o controle da equipe do projeto. Por exemplo, a 

atividade de teste num projeto de software pode depender da entrega de hardware de uma 

fonte externa, ou audiências ambientais com o governo podem precisar ser feitas antes que 

a preparação do local possa ser iniciada num projeto de construção.  

c) Aplicação de antecipações e esperas  

A equipe de gerenciamento do projeto determina as dependências que podem requerer 

uma antecipação ou uma espera, visando definir precisamente a relação lógica entre elas. O 

uso de antecipações e esperas não deve substituir a lógica de desenvolvimento do 

cronograma. As atividades e suas premissas relacionadas devem ser documentadas.  

Uma antecipação permite um aceleramento da atividade sucessora. Por exemplo, num 

projeto para construir um novo edifício de escritórios, o paisagismo poderia ser agendado 

para começar duas semanas antes do término agendado dos itens da lista. Isso seria 

mostrado como um término para início com uma antecipação de 2 semanas.  

Uma espera direciona um retardo na atividade sucessora. Por exemplo, uma equipe de 

redação técnica pode iniciar a edição do rascunho de um grande documento quinze dias 

após ter começado a escrevê-lo. Isso poderia ser mostrado como um início para início com 

uma espera de quinze dias.  

d) Modelos de diagrama de rede de cronograma  
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Modelos de diagramas de rede de cronograma padronizados podem ser usados para 

agilizar a preparação de redes de atividades do projeto. Podem incluir um projeto inteiro ou 

somente uma parte dele. As partes do diagrama de redes de um projeto são com frequência 

chamadas de sub-redes ou fragmentos de rede. Os modelos de sub-redes são especialmente 

úteis quando um projeto inclui várias entregas idênticas ou quase idênticas, tais como 

andares num alto prédio de escritórios, testes clínicos num projeto de pesquisa farmacêutico, 

módulos de programas de codificação num projeto de software, ou a fase inicial de um 

projeto de desenvolvimento.  

SAÍDAS 

a) Diagramas de rede do cronograma do projeto  

Os diagramas de rede do cronograma do projeto são mostras esquemáticas das atividades 

do cronograma e as relações lógicas entre elas, também chamadas de dependências. Um 

diagrama de rede pode ser produzido manualmente ou através do uso de um software de 

gerenciamento de projetos. Pode incluir detalhes do projeto todo ou ter somente uma ou 

mais atividades de resumo. Uma descrição sumarizada pode acompanhar o diagrama e 

descrever a abordagem básica usada para sequenciar as atividades. Quaisquer sequências 

incomuns de atividades dentro da rede devem ser totalmente descritas nesse texto.   

b) Atualizações dos documentos do projeto  

Documentos do projeto que podem ser atualizados incluem, mas não estão limitados a:  

Lista das atividades, Atributos das atividades e Registro dos riscos.  

 

2.1.3. ESTIMAR OS RECURSOS DAS ATIVIDADES  

Estimar os recursos da atividade é o processo de estimativa dos tipos e quantidades de 

material, pessoas, equipamentos ou suprimentos que serão necessários para realizar cada 

atividade. O processo Estimar os recursos da atividade é estreitamente coordenado junto 

com o processo Estimar os custos. 

ENTRADAS 

a) Lista das atividades  
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A lista das atividades identifica as atividades que necessitarão recursos.  

b) Atributos das atividades  

Os atributos das atividades, desenvolvidos durante os processos de definição e 

sequenciamento das mesmas fornecem as entradas principais de dados para serem usadas na 

estimativa dos recursos necessários para cada atividade do cronograma da lista de atividades.  

c) Calendários de recursos  

Informação sobre quais recursos (tais como pessoal, equipamento e material) estão 

potencialmente disponíveis durante o período de atividades planejado.  Especificam quando 

e por quanto tempo os recursos identificados estarão disponíveis durante o projeto. Esta 

informação pode estar no nível da atividade ou do projeto. Este conhecimento inclui a 

consideração de atributos tais como a experiência e/ou nível de habilidade do recurso, assim 

como as várias localizações geográficas de onde vêm esses recursos e quando poderão estar 

disponíveis.  

O calendário de recursos composto inclui a disponibilidade, capacidades e habilidades 

dos recursos humanos. 

d) Fatores ambientais da empresa  

Os fatores ambientais que podem influenciar o processo Estimar os recursos da atividade 

incluem, mas não estão limitados a disponibilidade e habilidades do recurso.   

e)  Ativos de processos organizacionais  

Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo Estimar os 

recursos da atividade incluem, mas não estão limitados a:  

- Políticas e procedimentos a respeito da mobilização e desmobilização de pessoal;  

- Políticas e procedimentos relacionados ao aluguel e compra de suprimentos e equipamentos  

- Informação histórica a respeito dos tipos de recursos usados para trabalhos semelhantes de 

projetos anteriores.  

TÉCNICAS E FERRAMENTAS  

a) Opinião especializada  
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A opinião especializada frequentemente é necessária para se avaliar as entradas 

relacionadas aos recursos deste processo. Qualquer grupo ou pessoa com conhecimento 

especializado em planejamento e estimativa de recursos pode fornecer tal opinião.  

b)  Análise de alternativas  

Muitas atividades do cronograma têm métodos alternativos para a sua realização.  

Incluem o uso de vários níveis de capacidade ou habilidades dos recursos, tamanhos ou tipos 

diferentes de máquinas, ferramentas diferentes (manuais versus automatizadas) e decisões 

de fazer ou comprar a respeito dos recursos. 

c) Dados publicados para auxílio a estimativas  

Muitas firmas publicam rotineiramente índices de produção atualizados e custos 

unitários de recursos para um abrangente conjunto de negócios de mão-de-obra, material e 

equipamento para diferentes países e localizações geográficas dentro dos mesmos.  

d)  Estimativa Bottom-Up 

Quando uma atividade não pode ser estimada com um grau razoável de confiança, o 

trabalho dentro da atividade é decomposto em mais detalhes. As necessidades do recurso são 

estimadas. Essas estimativas são então agregadas numa quantidade total para cada um dos 

recursos da atividade. As atividades podem ou não ter interdependências entre si que podem 

afetar a aplicação e o uso dos recursos. Se existirem dependências, este padrão de utilização 

de recursos é refletido e documentado na estimativa de recursos da atividade.  

e)  Software de gerenciamento de projetos  

Um software de gerenciamento de projetos tem a capacidade de auxiliar no 

planejamento, organização e gerenciamento do pool de recursos e no desenvolvimento de 

estimativas dos recursos. Dependendo da sofisticação do software, a estrutura analítica de 

recursos, a disponibilidade de recursos, as taxas dos recursos e os vários calendários dos 

recursos podem ser definidos para apoiar a otimização do seu uso.  

SAÍDAS 

a) Requisitos do recurso da atividade  
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A saída do processo Estimar os recursos da atividade identifica os tipos e as quantidades 

de recursos necessários para cada atividade do pacote de trabalho. Esses requisitos podem 

então ser agregados para determinar os recursos estimados para cada pacote de trabalho. A 

quantidade de detalhes e o nível de especificidade das descrições dos requisitos do recurso 

podem variar com a sua área de aplicação. A documentação dos requisitos de recursos para 

cada atividade pode incluir a base de estimativa para cada recurso, assim como as premissas 

que foram feitas na determinação de quais tipos de recursos são aplicados, suas 

disponibilidades e quais quantidades são usadas.  

b)  Estrutura analítica dos recursos  

A estrutura analítica dos recursos é uma estrutura hierárquica dos recursos identificados 

organizada por categoria e tipo de recursos. Exemplos de categorias incluem mão-de-obra, 

material, equipamento e suprimentos. Os tipos podem incluir o nível de habilidade, de 

graduação ou outras informações conforme apropriado ao projeto. A estrutura analítica dos 

recursos é útil na organização e no relato dos dados do cronograma com informações sobre 

a utilização dos recursos.  

c) Atualizações dos documentos do projeto  

Documentos do projeto que podem ser atualizados incluem, mas não estão limitados a:  

Lista das atividades, Atributos das atividades e Calendários dos recursos.  

 
2.1.4. ESTIMAR AS DURAÇÕES DAS ATIVIDADES 

Estimar as durações da atividade é o processo de estimativa do número de períodos de 

trabalho que serão necessários para terminar as atividades específicas com os recursos 

estimados. A estimativa das durações das atividades utiliza informações sobre as atividades 

do escopo do projeto, tipos de recursos necessários, quantidades estimadas de recursos e 

calendários de recursos. As entradas para as estimativas de duração da atividade se originam 

da pessoa ou grupo na equipe do projeto que está mais familiarizado com a natureza do 

trabalho na atividade específica. A estimativa da duração é elaborada progressivamente e o 

processo considera a qualidade e a disponibilidade dos dados de entrada.   

Esse processo requer que a quantidade do esforço de trabalho necessário e que a 

quantidade de recursos a ser aplicada para completar a atividade sejam estimados; esses são 

usados para aproximar o número de períodos de trabalho (duração da atividade) necessários 
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para o término da atividade.  Todos os dados e premissas que suportam a estimativa são 

documentados para cada estimativa de duração de atividade.  

A maior parte dos softwares de gerenciamento de projetos para elaboração de 

cronogramas manipulará essa situação através do uso de um calendário do projeto e 

calendários alternativos de recursos de trabalho-período que são normalmente identificados 

pelos recursos que requerem períodos de trabalho específicos. Além da lógica de 

sequenciamento, as atividades serão executadas de acordo com o calendário do projeto e os 

calendários de recurso apropriados. 

ENTRADAS 

a) Lista das atividades 

b) Atributos das atividades  

c)  Requisitos dos recursos da atividade  

Os requisitos dos recursos estimados da atividade terão um efeito na duração da mesma, 

já que os recursos designados para ela e a disponibilidade deles influenciarão 

significativamente a duração da maioria das atividades.  Por exemplo, se recursos adicionais 

ou com menor nível de habilidade são designados para uma atividade, pode ocorrer uma 

perda de eficiência ou produtividade devido a um aumento nas necessidades de 

comunicação, treinamento e coordenação.   

d) Calendários dos recursos  

O calendário dos recursos, desenvolvido como parte do processo Estimar os recursos da 

atividade, pode incluir o tipo, disponibilidade e capacidades dos recursos. O tipo, a 

quantidade, a disponibilidade e a capacidade, quando aplicáveis, de tanto os recursos de 

equipamento como de material e que poderiam influenciar significativamente a duração de 

atividades do cronograma, são também considerados. Por exemplo, quando um membro da 

equipe júnior e um sênior são designados para trabalhar em período integral, pode-se esperar 

que o membro sênior complete uma atividade em menos tempo que o membro júnior.   

e) Declaração do escopo do projeto  

As restrições e premissas da declaração do escopo do projeto (Seção 5.2.3.1) são 

consideradas durante a estimativa das durações da atividade. Exemplos de premissas 

incluem, mas não estão limitados a:   
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- Condições existentes;  

- Disponibilidade de informações  

- Duração dos períodos de preparação de relatórios 

f) Fatores ambientais da empresa  

Os fatores ambientais da empresa que podem influenciar o processo Estimar as durações da 

atividade são, mas não estão limitados a:  

- Banco de dados de estimativas de duração e outros dados de referência;  

- Métricas de produtividade e  

- Informações comerciais publicadas.  

g) Ativos de processos organizacionais  

Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo de Estimar as 

durações da atividade incluem, mas não estão limitados a:  

- Informação histórica sobre duração;  

- Calendários do projeto;  

- Metodologia de elaboração do cronograma e  

- Lições aprendidas.  

FERRAMENTAS E TÉCNICAS 

a) Opinião especializada  
  A opinião especializada, guiada por informações históricas, pode fornecer informações 

sobre estimativas de duração ou durações máximas recomendadas para as atividades a partir 

de projetos anteriores similares.  Pode também ser usada para determinar se seria 

recomendável combinar diferentes métodos de estimativas e como reconciliar as diferenças 

entre eles.  

b) Estimativa análoga  

A estimativa análoga usa parâmetros tais como duração, orçamento, tamanho, peso e 

complexidade de um projeto anterior similar como base para a estimativa dos mesmos 

parâmetros ou medidas para um projeto futuro. Quando usada para estimar durações, está 

técnica conta com a duração real de projetos semelhantes anteriores como base para se 

estimar a duração do projeto atual.  É uma abordagem que estima o valor bruto, algumas 

vezes ajustado para diferenças conhecidas da complexidade do projeto.  
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É frequentemente usada para estimar a duração do projeto quando há uma quantidade 

limitada de informações detalhadas sobre o mesmo, por exemplo nas suas fases iniciais. A 

estimativa análoga usa informações históricas e opinião especializada.  

Geralmente, é menos dispendiosa e consome menos tempo que outras técnicas, mas 

normalmente é também menos precisa. Estimativas análogas de custo podem ser aplicadas 

a um projeto ou segmentos do mesmo e podem ser usadas em conjunto com outros métodos. 

A estimativa análoga é mais confiável quando as atividades anteriores são semelhantes de 

fato e não apenas aparentemente, além da equipe do projeto que prepara as estimativas possui 

a habilidade técnica necessária.   

c) Estimativa Paramétrica  

A estimativa paramétrica utiliza uma relação estatística entre dados históricos e outras 

variáveis (por exemplo, metros quadrados em construção) para calcular uma estimativa para 

parâmetros da atividade, tais como custo, orçamento e duração. 

As durações das atividades podem ser determinadas quantitativamente através da 

multiplicação da quantidade de trabalho a ser executado pelas horas de mão-de-obra por 

unidade de trabalho. Por exemplo, a duração da atividade pode ser estimada no planejamento 

de um projeto pelo número de desenhos multiplicado pelo número de horas de mão-de-obra 

por desenho, ou ainda, uma instalação de cabo multiplicando-se os metros de cabo pelo 

número de horas de mão-de-obra por metro instalado. Por exemplo, se o recurso designado 

é capaz de instalar 25 metros de cabo por hora, a duração total necessária para a instalação 

de 1.000 metros seria de 40 horas. (1.000 metros divididos por 25 metros por hora).  

Esta técnica pode produzir altos níveis de precisão dependendo da sofisticação e dos 

dados básicos colocados no modelo. Estimativas paramétricas de tempo podem ser aplicadas 

a um projeto ou segmentos do mesmo, em conjunto com outros métodos de estimativa.  

d)  Estimativas de três pontos  

A precisão das estimativas de duração da atividade pode ser aperfeiçoada considerando-

se as incertezas das estimativas e riscos. Este conceito se originou com a Técnica de Revisão 

e Avaliação de Programa (PERT). PERT usa três estimativas para definir uma faixa 

aproximada para a duração de uma atividade:  



17 

 

- Mais provável ( ). A duração da atividade, dados os prováveis recursos a serem 

designados, sua produtividade, expectativas realistas de disponibilidade para executar a 

atividade, dependências de outros participantes e interrupções.  

- Otimista ( ). A duração da atividade é baseada na análise do melhor cenário para a 

atividade.  

- Pessimista ( ). A duração da atividade é baseada na análise do pior cenário para a 

atividade.  

A análise PERT calcula a duração Esperada da atividade ( ) usando uma média 

ponderada dessas três estimativas:  

 

= + 4 +  
 

Estimativas de duração baseadas nessa equação (ou até mesmo usando uma média 

simples dos três pontos) podem fornecer mais precisão e os três pontos esclarecem a faixa 

de variabilidade das estimativas de duração.  

e) Análise das Reservas  
As estimativas de duração podem incluir reservas para contingências, (às vezes 

chamadas de reservas de tempo ou buffers) no cronograma geral do projeto para considerar 

as incertezas do cronograma. A reserva para contingências pode ser uma porcentagem da 

duração estimada da atividade, um número fixo de períodos de trabalho, ou pode ser 

desenvolvida através do uso de métodos de análise quantitativa. 

À medida que informações mais precisas sobre o projeto se tornam disponíveis, a reserva 

para contingências pode ser usada, reduzida ou eliminada. Contingências devem ser 

claramente identificadas na documentação do cronograma.   

SAÍDAS 

a) Estimativas da duração da atividade 

As estimativas da duração da atividade são avaliações quantitativas do número provável 

de períodos de trabalho que serão necessários para completar uma atividade.  As estimativas 

de duração não incluem nenhuma. Podem incluir algumas indicações da faixa de resultados 

possíveis.  

b)  Atualizações dos documentos do projeto  
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Documentos do projeto que podem ser atualizados incluem, mas não estão limitados a:  

- Atributos das atividades 

- Premissas feitas no desenvolvimento da estimativa da duração da atividade, tais como 

níveis de habilidade e disponibilidade.   

 

2.1.5. DESENVOLVER O CRONOGRAMA 

Desenvolver o cronograma é o processo de análise de sequências das atividades, suas 

durações, recursos necessários e restrições do cronograma visando criar o cronograma do 

projeto. A entrada das atividades, durações e recursos na ferramenta de elaboração de 

cronograma gera um cronograma com datas planejadas para completar as atividades do 

projeto. O desenvolvimento de um cronograma de projeto aceitável é frequentemente um 

processo iterativo. Determina as datas planejadas de início e de término para as atividades e 

marcos do projeto. Pode requerer a análise e revisão das estimativas de duração e de recursos 

para criar um cronograma aprovado do projeto que pode servir como linha de base para 

acompanhar o seu progresso. A revisão e a manutenção de um cronograma realista continua 

sendo executada durante todo o projeto à medida que o trabalho progride, o plano de 

gerenciamento do projeto muda e a natureza dos eventos de riscos evolui.  

ENTRADAS 

a) Declaração do escopo do projeto  

A declaração do escopo do projeto contém premissas e restrições que podem gerar um 

impacto no desenvolvimento do cronograma do projeto.  

b)  Fatores ambientais da empresa  

Os fatores ambientais da empresa que podem influenciar o processo Desenvolver o 

cronograma incluem, mas não estão limitados à ferramenta de elaboração do cronograma 

que pode ser usada no desenvolvimento do mesmo.  

c) Ativos de processos organizacionais  

Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo Desenvolver 

o cronograma incluem, mas não estão limitados a:  

- A metodologia de elaboração do cronograma 
- Calendário do projeto.  
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FERRAMENTAS E TÉCNICAS 

a) Análise da rede do cronograma  

A análise de rede do cronograma é uma técnica que gera o cronograma do projeto. Usa 

várias técnicas analíticas, tais como o método do caminho crítico, o método da cadeia crítica, 

análise e-se e o nivelamento de recursos para calcular as datas de início e término mais cedo 

e mais tarde para as partes incompletas das atividades do projeto. Alguns caminhos da rede 

podem ter pontos de convergência ou divergência que podem ser identificados e usados na 

análise de compressão do cronograma ou outras análises.  

b) Método do caminho crítico  

O método do caminho crítico calcula as datas teóricas de início e término mais cedo e 

início e término mais tarde, para todas as atividades, sem se considerar quaisquer limitações 

de recursos, executando uma análise dos caminhos de ida e de volta através da rede do 

cronograma. As datas resultantes de início e término mais cedo e início e término mais tarde 

não são necessariamente o cronograma do projeto, mas sim uma indicação dos períodos de 

tempo dentro dos quais a atividade poderia ser agendada, dadas as durações do projeto, 

relações lógicas, antecipações, esperas e outras restrições conhecidas.  

As datas calculadas de início e de término mais cedo e início e término mais tarde, podem 

ser afetadas pela folga total da atividade, que fornece flexibilidade ao cronograma e pode ser 

positiva, negativa ou zero. Em qualquer caminho da rede, a flexibilidade do cronograma 

pode ser medida pela diferença positiva entre as datas mais tarde e mais cedo, e é chamada 

de “folga total”. Os caminhos críticos têm uma folga total igual a zero ou negativa e as 

atividades do cronograma que estão no caminho crítico são chamadas “atividades críticas”. 

Um caminho crítico é normalmente caracterizado por uma folga total igual a zero no 

caminho crítico. Redes podem ter múltiplos caminhos quase críticos. Ajustes às durações da 

atividade, relações lógicas, antecipações e esperas e outras restrições do cronograma podem 

ser necessários para produzir caminhos com folga total zero ou negativa. Uma vez que a 

folga total para um caminho da rede tenha sido calculada, a folga livre, isto é, a quantidade 

de tempo que uma atividade pode ser atrasada sem atrasar a data de início mais cedo de 

qualquer atividade imediatamente sucessora dentro do caminho crítico, pode também ser 

determinada.  



20 

 

c) Método da cadeia crítica 

A cadeia crítica é uma técnica de análise de rede do cronograma que modifica o 

cronograma do projeto para que se leve em conta a limitação de recursos. Inicialmente, o 

diagrama de rede do cronograma do projeto é construído usando-se como entradas as 

estimativas de durações com suas dependências necessárias e suas restrições definidas. O 

caminho crítico é então calculado. Depois do mesmo ter sido identificado, a disponibilidade 

do recurso é informada e o resultado do cronograma restrito por recursos é determinado. O 

cronograma resultante frequentemente tem um caminho crítico diferente.  

O caminho crítico restrito por recursos é conhecido como a cadeia crítica. O método da 

cadeia crítica adiciona buffers de duração que são atividades sem trabalho do cronograma 

para gerenciar as incertezas. Um buffer, colocado no final da cadeia crítica, é conhecido 

como o buffer do projeto e protege a data alvo de término contra o seu desvio ao longo da 

cadeia crítica. Buffers adicionais, conhecidos como buffers de alimentação, são colocados 

em cada ponto que uma cadeia de tarefas dependentes que não está na cadeia crítica, alimenta 

ou converge para a cadeia crítica. Portanto, os buffers de alimentação protegem a cadeia 

crítica contra o seu desvio ao longo das cadeias de alimentação. O tamanho de cada buffer 

deve levar em conta a variabilidade na duração da cadeia de tarefas dependentes que leva a 

esse buffer. Uma vez que as atividades buffer do cronograma estão determinadas, as 

atividades planejadas são agendadas para as suas datas planejadas de início e de término 

mais tarde possíveis. Consequentemente, ao invés de gerenciar a folga total dos caminhos 

da rede, o método da cadeia crítica foca no gerenciamento das durações restantes dos buffers 

contra as durações restantes das cadeias de tarefas.   

d)  Nivelamento de recursos  

O nivelamento de recursos é uma técnica de análise de rede de cronograma aplicada a 

um cronograma que já foi analisado pelo método do caminho crítico. Pode ser usado quando 

recursos divididos ou críticos só estão disponíveis em determinados momentos, em 

quantidades limitadas ou para manter o uso de recursos num nível constante.  É necessário 

quando os recursos foram distribuídos demais, tal como quando um recurso foi designado 

para duas ou mais atividades durante o mesmo período de tempo; quando recursos divididos 

ou críticos só estão disponíveis em certos momentos ou em quantidades limitadas. 

Frequentemente pode causar a mudança do caminho crítico original.  
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e) Análise do cenário “E- se” 

Esta é uma análise da pergunta “E se a situação representada pelo cenário ‘X’ 

acontecer?”. Uma análise de rede do cronograma é feita usando o cronograma para computar 

os diferentes cenários, tal como atrasar a entrega de um componente principal, prolongar as 

durações específicas de engenharia ou introduzir fatores externos, tal como uma greve ou 

uma mudança no processo de licenciamento.   O resultado da análise do cenário “E se” pode 

ser usado para avaliar se o cronograma do projeto é praticável sob condições adversas e para 

preparar planos de contingência e de resposta para superar ou mitigar o impacto de situações 

inesperadas.  A simulação envolve o cálculo de múltiplas durações de projeto com diferentes 

conjuntos de hipóteses das atividades. A técnica mais comum é a Análise de Monte Carlo, 

na qual uma distribuição das possíveis durações de atividades é definida para cada atividade 

e usada para calcular uma distribuição de possíveis resultados para o projeto como um todo.  

f) Aplicação de antecipações e esperas  

Antecipações e esperas são refinamentos aplicados durante a análise da rede para 

produzir um cronograma viável.  

g) Compressão do Cronograma  

A compressão do cronograma encurta o cronograma do projeto sem mudar o escopo do 

mesmo, para respeitar as restrições do cronograma, datas impostas ou outros objetivos do 

cronograma. As técnicas de compressão do cronograma incluem:  

Compressão: Uma técnica de compressão na qual as compensações entre custo e 

cronograma são analisadas para determinar como obter a maior quantidade de compressão 

com o mínimo incremento de custo. Exemplos de compressão poderiam incluir a aprovação 

de horas extras, recursos adicionais ou o pagamento para a aceleração da entrega das 

atividades no caminho crítico. A compressão funciona somente para as atividades onde 

recursos adicionais encurtarão a sua duração. A compressão nem sempre produz uma 

alternativa viável e pode resultar num maior risco e/ou custo.  

Paralelismo: Uma técnica de compressão do cronograma na qual fases ou atividades 

normalmente executadas em sequência são executadas em paralelo. Um exemplo é a 

construção da fundação de um prédio antes que todos os desenhos arquitetônicos tenham 

sido terminados. O paralelismo pode resultar na repetição de trabalho e aumento de risco. O 



22 

 

paralelismo funciona somente se as atividades podem ser sobrepostas para encurtar a 

duração. 

h) Ferramenta para desenvolvimento do cronograma  

Ferramentas automatizadas para o desenvolvimento do cronograma aceleram o processo 

do mesmo gerando datas de início cedo e tarde baseadas nas entradas das atividades, 

diagramas de rede, recursos e durações das atividades. Uma ferramenta de desenvolvimento 

do cronograma pode ser usada em conjunto com outros aplicativos de software de 

gerenciamento de projetos assim como com métodos manuais.  

SAÍDAS 

a) Cronograma do projeto  

O cronograma do projeto inclui pelo menos uma data de início e de término planejadas 

para cada atividade. Se o planejamento de recursos é feito numa fase inicial, então o 

cronograma do projeto permaneceria preliminar até as designações dos recursos serem 

confirmadas e as datas de início e término agendadas serem estabelecidas. Esse processo 

normalmente acontece antes do término do plano de gerenciamento do projeto. O 

cronograma alvo de um projeto também pode ser realizado com as datas de início e de 

término alvo definidas para cada atividade. Pode ser apresentado num formato resumido, 

algumas vezes chamado de cronograma mestre ou cronograma de marcos, ou apresentado 

detalhadamente. Embora um cronograma possa ser apresentado em formato tabular, é com 

mais frequência apresentado graficamente, usando-se um ou mais dos seguinte formatos:  

Gráficos de marcos: Esses gráficos assemelham-se aos gráficos de barras, porém 

identificam somente o início ou término agendado para as entregas mais importantes e 

interfaces externas chaves. 

Gráfico de barras: Esses gráficos, onde as barras representam as atividades, mostra as 

datas de início e término da atividade, assim como as durações esperadas. Esses são 

relativamente de fácil leitura e são frequentemente usados em apresentações gerenciais. Para 

controle e comunicação gerencial, a atividade mais ampla e mais abrangente, algumas vezes 

chamada de atividade sumarizadora, é usada entre marcos ou através de múltiplos pacotes 

de trabalho interdependentes, sendo mostrada em relatórios de gráfico de barras.  
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Diagramas de rede do cronograma do projeto: Esses diagramas, com informações sobre 

as datas das atividades, normalmente mostra tanto a lógica da rede do projeto como suas 

atividades do seu caminho crítico. Podem ser apresentados no formato de diagrama de 

atividade no nó ou no formato de diagrama de rede do cronograma com escala de tempo que 

às vezes é chamado de gráfico de barras lógico. 

b) Linha de base do cronograma  

Uma linha de base do cronograma é uma versão específica do cronograma do projeto 

desenvolvido a partir da análise de rede do mesmo. É aceita e aprovada pela equipe de 

gerenciamento como a linha de base do cronograma com datas de início da linha de base e 

datas de término da linha de base. A linha de base do cronograma é um componente do plano 

de gerenciamento do projeto.  

c) Dados do cronograma  

Os dados de apoio do cronograma para compor o cronograma do projeto incluem pelo 

menos os marcos, as atividades, os atributos das atividades e a documentação de todas as 

premissas e restrições identificadas. A quantidade de dados adicionais varia de acordo com 

a área de aplicação. As informações frequentemente fornecidas como detalhes de suporte 

incluem, mas não se limitam a:  

- Requisitos dos recursos por período de tempo, frequentemente na forma de um histograma 

de recursos;  

- Cronogramas alternativos, tais como melhor ou pior caso, não nivelado por recurso ou 

nivelado por recurso, com ou sem datas impostas e Alocação das reservas para 

contingências.  

- Os dados do cronograma incluem itens como histogramas de recursos, projeções de fluxo 

de caixa e cronogramas de pedidos e entregas.  

d) Atualizações dos documentos do projeto  

Documentos do projeto que podem ser atualizados incluem, mas não se limitam a:  

Requisitos dos recursos das atividades: O nivelamento dos recursos pode ter um efeito 

significativo nas estimativas preliminares dos tipos e quantidades de recursos necessários. 
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Se a análise do nivelamento de recursos muda os requisitos dos recursos do projeto, então 

os mesmos são atualizados.  

Atributos das atividades: Os atributos das atividades (Seção 6.1.3.2) são atualizados para 

incluir quaisquer requisitos de recursos revisados ou quaisquer outras revisões geradas pelo 

processo Desenvolver o cronograma.  

Calendário: O calendário para cada projeto pode usar diferentes unidades como base para 

desenvolver o cronograma do projeto.  

Registro dos riscos: O registro dos riscos pode precisar ser atualizado para refletir 

oportunidades ou ameaças percebidas através das premissas de agendamento.  

 

2.1.6. CONTROLAR O CRONOGRAMA  

Controlar o cronograma é o processo de monitoramento do andamento do projeto para 

atualização do seu progresso e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do 

cronograma, resumido na Figura 3. O controle do cronograma está relacionado a:  

- Determinação da situação atual do cronograma do projeto;  

- Influência nos fatores que criam mudanças no cronograma;  

- Determinação de que o cronograma do projeto mudou e Gerenciamento das mudanças reais 

conforme ocorrem.  

ENTRADAS 

a) Plano de gerenciamento do projeto  

O plano de gerenciamento do projeto contém o plano de gerenciamento do cronograma 

e a linha de base do mesmo. O plano de gerenciamento do cronograma descreve como este 

será gerenciado e controlado. A linha de base do cronograma é comparada aos resultados 

reais para determinar se uma mudança, ação corretiva ou preventiva é necessária.  

b) Cronograma do projeto  

A versão mais recente do cronograma do projeto com a anotações indicando 

atualizações, atividades terminadas e atividades iniciadas até a data dos dados indicada.  

c) Informações sobre o desempenho do trabalho  
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Informações a respeito do progresso do projeto, tais como quais atividades foram 

iniciadas, os seus progressos e quais foram concluídas.  

d) Ativos de processos organizacionais  

Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo Controlar o 

cronograma incluem, mas não se limitam a:  

- Políticas, procedimentos e diretrizes existentes, formais ou informais, relacionadas ao 

controle do cronograma;  

- Ferramentas de controle do cronograma e  

- Métodos de monitoramento e relato das informações a serem utilizados.  

FERRAMENTAS E TÉCNICAS 

a) Análise de desempenho  

As análises de desempenho medem, comparam e analisam o desempenho do cronograma 

como as datas reais de início e término, porcentagem completa e duração restante para o 

trabalho em andamento. Se o gerenciamento de valor agregado (GVA) for utilizado, a 

variação de prazos (VP) e o índice de desempenho de prazos (IDP) são usados para avaliar 

a magnitude de variações do cronograma. Uma parte importante do controle de cronograma 

é decidir se a variação do mesmo requer ação corretiva.  Por exemplo, um grande atraso em 

qualquer atividade que não esteja no caminho crítico pode ter um pequeno efeito no 

cronograma geral do projeto, enquanto um atraso muito menor numa atividade crítica ou 

quase crítica pode requerer uma ação imediata.  

Se o projeto usar o método da cadeia crítica para desenvolver o cronograma, comparar o 

tamanho do buffer restante com o tamanho do buffer necessário para proteger os dados da 

entrega pode ajudar na determinação da condição do cronograma.  A diferenças entre o 

buffer necessário e o restante pode determinar se uma ação corretiva é apropriada.  

b) Análise da variação  

Medições do desempenho do cronograma (VP, IDP) são usadas para avaliar a magnitude 

de variação à linha de base do cronograma. A variação da folga total também é um 
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componente essencial de planejamento para avaliar o desempenho de tempo do projeto. 

Aspectos importantes do controle do cronograma do projeto incluem a determinação da 

causa e grau de divergência relativos à linha de base do cronograma e a decisão se ação 

corretiva ou preventiva é necessária.  

c) Software de gerenciamento de projetos 

Um software de gerenciamento de projetos para agendamento fornece a habilidade de se 

rastrear datas planejadas versus datas reais e prever os efeitos de mudanças no cronograma.  

d) Nivelamento de recursos  

O nivelamento de recursos, é usado para otimizar a distribuição de trabalho entre os 

recursos.  

e) Análise do cenário “E- se” 

A análise do cenário “E-se” é usada para revisar vários cenários alinhando o cronograma 

com o plano. 

f) Ajuste de antecipações e esperas  

O ajuste de antecipações e esperas é usado para encontrar maneiras de se alinhar 

atividades do projeto atrasadas com o plano.  

g) Compressão do Cronograma  

As técnicas de compressão do cronograma são usadas para encontrar maneiras de se 

alinhar atividades do projeto atrasadas com o plano. 

h) Ferramenta para desenvolvimento do cronograma  

Os dados do cronograma são atualizados e compilados no cronograma para refletir o 

progresso real do projeto e o trabalho restante a ser terminado. A ferramenta de elaboração 

de cronograma e os dados de suporte do cronograma são usados em conjunto com métodos 

manuais ou outro software de gerenciamento de projeto para realizar a análise da rede do 

cronograma, atualizando o mesmo.  
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SAÍDAS 

a) Medição do desempenho do trabalho  

Os valores da VP e do IDP calculados para os componentes da EAP, em particular os 

pacotes de trabalho e contas de controle, são documentados e comunicados às partes 

interessadas.  

b) Atualizações de ativos de processos organizacionais  

Os ativos de processos organizacionais que podem ser atualizados incluem, mas não se 

limitam a: 

- Causas das diferenças;  

- Ação corretiva escolhida e as razões e  

- Outros tipos de lições aprendidas a partir do controle do cronograma do projeto.  

c) Solicitações de mudança  

A análise de variação do cronograma, conjuntamente às revisões dos relatórios de análise 

de progresso, resultados de medições de desempenho e modificações no cronograma do 

projeto podem resultar em solicitações de mudanças na linha de base do cronograma e/ou de 

outros componentes do plano de gerenciamento. As solicitações são processadas para 

revisão e distribuição através do processo Realizar o controle integrado de mudanças. As 

ações preventivas podem incluir mudanças recomendadas para reduzir a probabilidade de 

variações negativas do cronograma.  

d) Atualizações do plano de gerenciamento do projeto  

Elementos do plano de gerenciamento do projeto que podem ser atualizados incluem, 

mas não estão limitados a:  

Linha de base do cronograma: Mudanças na linha de base do cronograma são incorporadas 

em resposta às solicitações de mudanças aprovadas relacionadas com mudanças de escopo 

do projeto, recursos das atividades ou estimativas de durações das atividades.  

Linha de base dos custos: A linha de base dos custos pode ser atualizada para refletir 

mudanças causadas pelas técnicas de compressão.  
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e) Atualizações dos documentos do projeto  

Os documentos do projeto que podem ser atualizados incluem, mas não se limitam a:  

Dados do cronograma: Novos diagramas de rede do cronograma do projeto podem ser 

desenvolvidos para mostrar durações restantes aprovadas e modificações no plano de 

trabalho. Em alguns casos, atrasos no cronograma do projeto podem ser tão severos que o 

desenvolvimento de um novo cronograma alvo com datas de início e de término previstas é 

necessário para fornecer dados realistas para conduzir o trabalho e para medir o desempenho 

e progresso.  

Cronograma do projeto: Um cronograma do projeto atualizado será gerado a partir dos 

dados do cronograma atualizado para refletir as mudanças no cronograma e gerenciar o 

projeto. 

 
Figura 3 – Resumo do fluxo de controle 

Fonte: Guia PMBOK® 2008 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

Ao longo do ano operativo de uma fábrica de MDF ocorrem eventos bem definidos 

denominados Parada Programada de Manutenção. Estas são divididas em dois grandes 

grupo: Parada Programa Mensal e Parada Programada Anual.  

Segundo o PMBOK 2008, projeto “é um conjunto de atividades temporárias, realizadas 

em grupo, destinadas a produzir um produto, serviço ou resultado únicos”. A partir deste 

conceito, o trabalho a seguir irá comparar a metodologia do planejamento do tempo em 

paradas anuais de manutenção com as melhores práticas de projeto segundo o PMBOK. 

 

3.1. METODOLOGIA 

 

Para compilar informações utilizadas no estudo de caso exposto a seguir foram 

realizadas entrevistas com gerente de manutenção, coordenadores de manutenção e os 

envolvidos do departamento de Planejamento e Controle da Manutenção (PCM). O 

questionário foi realizado individualmente a fim de não haver influência dos níveis 

hierárquico da empresa. 

As melhores respostas do questionários estão apresentadas a seguir: 

 

1) Qual é a fonte das entregas inseridas no cronograma da parada?  
R: As entregas são definidas através de notas de manutenção inseridas no SAP 
módulo PM. Estas são elaboradas pelos mantenedores/supervisores para serem 
programadas executadas durante a parada anual. O encerramento da temporada de 
abertura de notas se encerra dois meses antes do início da execução da parada. 
 

2) Como é definido o prazo para a execução das paradas anuais de manutenção? 
R: A duração das paradas para manutenção é definida no Plano Operacional (PO) da 
planta. Normalmente contempla-se 10 dias de paradas. 
 

3) Como são definidos os caminhos críticos?  
R: De toda a carteira de trabalho (escopo) são analisados apenas os três principais 
trabalhos da parada. O caminho crítico é baseado em experiências anteriores e 
normalmente é a manutenção na Usina de Energia (caldeira). 
 

4) Como são analisadas as interferências entre os trabalhos que serão executados 
durante a parada? 
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R: Antes do início da parada são realizadas reuniões de consolidação da carteira onde 
são discutidas algumas possíveis interferências. Não há analise de interferências 
utilizando o cronograma. 
 

5) Como é controlado o cronograma do projeto durante o planejamento, 
controle/execução e encerramento das atividades? 
R: Durante a fase do planejamento, há uma elaboração da curva “S” do planejamento 
e reuniões são realizadas para acompanhar o desenvolvimento. Durante a parada, são 
realizadas reuniões diárias para à verificação das execuções dos trabalhos, porém 
somente o caminho crítico é detalhado. Não há controle das atividades de 
encerramento da parada. 

As respostas da perguntas anteriores serão utilizadas para analisar a atual situação do 

planejamento das paradas programadas de manutenção nas empresas de produção de MDF 

e compara-las com os processos de gerenciamento de tempo sugerido pelo PMBOK. Neste 

trabalho será tratado três processos distintos sendo eles: Definição das atividades, 

Sequência das atividades e Desenvolvimento de cronograma. 

Definições das atividades: Como não há a elaboração de um EAP para os serviços que 

serão executados durante o evento, será adotado como base de escopo a carteira de serviços 

provinda das ordens de manutenção do software de gerenciamento da manutenção. Serão 

analisas como entrada desse processo os itens da Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Entradas, ferramentas e saídas das Definições das Atividades 

Definições das atividades 
Entrada Ferramentas Saídas 

Linha de base do tempo Decomposição Listas das atividades 
Fatores ambientais Modelos Atributos das atividades 
Ativos de processo organizacionais Opinião especializada Listas dos marcos 

Fonte: O autor 

 

Sequência das atividades: Após a definição das atividades, será analisado a metodologia 

utilizada para sequenciar as operações que envolvem o evento parada programada. Para 

isso devemos utilizar a Tabela 2 abaixo.  
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Tabela 2 - Entradas, ferramentas e saídas das Sequências das Atividades 

Sequência das atividades 
Entrada Ferramentas Saídas 

Listas das atividades Metodologia do Diagrama de precedência Diagrama de rede  
Listas dos marcos Determinação de dependências  Atualização dos documentos 
Declaração de escopo Aplicação de antecipações e esperas   

Fonte: O Autor 

 

Desenvolvimento de cronograma: Neste processo será analisado a metodologia utilizada 

pelo planejamento para elaborar o cronograma da parada programa de manutenção, serão 

analisados conforme tabela 3. 

 
Tabela 3 - Entradas, ferramentas e saídas do Desenvolvimento de Cronograma 

Desenvolvimento de cronograma 
Entrada Ferramentas Saídas 

Declaração de escopo Análise de rede do cronograma Cronograma 
Fatores ambientais Método do caminho crítico Linha de base do cronograma 
Ativos do processo Análise do cenário "E-se" Atualização dos documentos 
  Aplicação de antecipação e espera   
  Compressão do Cronograma   

Fonte: O Autor 

 

3.2. ESTUDO DE CASO  

 

O referente trabalho realizou um estudo de caso de uma empresa multinacional de capital 

estrangeiro líder de produção de painéis de madeira da América. Essa companhia possui 

duas unidades produtivas no Brasil onde será analisado uma das linhas da planta instalada 

no nordeste paranaense. A capacidade instalara deste site é de 800.000m³ de MDF por ano, 

sendo dividida em duas linhas produtivas, umas com início das operações em 2001 e outra 

em 2013. Para esta análise, foi escolhida como fonte de informação a parada anual 

programa da linha MDF1 realizada em Julho de 2015, com tempo estimado de 10 dias de 

atividades. 

 

3.2.1. NECESSIDADE DE PARADAS PROGRAMDAS 

Algumas atividades de manutenção necessitam de um tempo de execução superiores ao 

tempo disponíveis durante as paradas mensais de manutenção que podem variar de 6 a 12 
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horas dependendo do mês operativo. Atividades cruciais como manutenção nos refratário 

e grelhas da Caldeira de óleo térmico são trabalhos que justificam pelo menos uma parada 

longa por ano, pois são gastos 3 dias apenas para resfriamento e aquecimento deste 

equipamento. 

 

3.2.2. RESTRIÇÕES DAS ANÁLISES  

O processo produtivo de MDF é dividido em nove grandes departamentos, estes são: 

Pátio de Madeiras, Preparo de cavacos, Preparo de Fibras, Secagem de Fibras, Formação, 

Prensa, Saída de Prensa, Acabamento e Utilidades.  

Neste estudos serão excluídos o Pátio de Madeiras e Acabamento, pois estes são 

independente dos demais processos e seu planejamento e execução são em períodos 

distintos. 

 

3.2.3. EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

Como em todas as fabricas deste ramo, a equipe de planejamento da manutenção possui 

um quadro de funcionários dedicados reduzido. Neste caso, há apenas um 

planejador/programador exclusivo para paradas anuais programas. Junto com esse 

programador, há um coordenador de PCM e Engenharia de Manutenção que é o 

responsável pelo planejamento das atividades, um Coordenador de manutenção mecânica, 

um Coordenador elétrica e quatro engenheiros de manutenção que suportam o 

planejamento. 

 

3.2.4. PLANEJAMENTO DE PARADA 

O planejamento da parada anual de manutenção de uma linha inicia-se ao término das 

atividades de encerramento do evento. Anualmente, as paradas ocorrem em Fevereiro e 

Julho, sendo a linha MDF2 no início do ano e MDF1, linha analisada, em Julho. Portanto 

o início das tarefas de planejamento da manutenção inicia cinco meses antes do início das 

execuções. 

O primeiro marco do planejamento da parada é a chamada “Temporada de abertura de 

Notas” que significa o período onde as solicitações de manutenção corretivas e preventivas 

programas são inseridas no software de gestão da manutenção e seu encerramento ocorre 

quatro meses antes do marco de início das execuções. Estas notas são avaliadas pelos 

supervisores de manutenção e, se aprovadas, são transformadas em ordens de serviço para 



33 

 

a parada anual. No evento de Julho, foram contabilizadas 443 ordens de serviços corretivas 

programada tratadas durante a parada. Além das manutenções corretivas e preventivas, há 

uma série de serviço sistemáticos que, devido à experiência da equipe, são possíveis serem 

realizadas apenas em paradas anuais. No total foram adicionadas 173 ordens sistemáticas 

nas atividades da parada. Este montante de ordens de serviço constitui a “Carteira de 

trabalho da Parada”. 

Desta forma, consideraremos a Carteira de Paradas como a base de escopo para o início 

do gerenciamento do tempo em paradas. 

 

3.3. RESULTADOS DO GERENCIAMENTO DO TEMPO EM PARADA 

 

A seguir serão apresentados os resultados das análises comparativas entre a situação 

atual do gerenciamento do tempo em paradas programadas para manutenção e as boas 

práticas de gerenciamento sugeridas pelo PMBOK.  

Através das entrevistas realizadas e de estudos dos históricos da manutenção foram 

elaboradas as Tabela contendo as informações de utilização dos processos do 

gerenciamento do tempo aplicadas atualmente no planejamento de manutenção, desta 

forma foi possível identificar um pontos deficientes desta etapa da Parada de manutenção. 

 

3.3.1. DEFINIÇÕES DAS ATIVIDADES 

Este processo expõe a diferença dos início das atividades de planejamento de uma parada 

programada para manutenção de um projeto bem estruturado baseado no PMBOK. Foi 

observado que a grande dificuldade de realizar um bom gerenciamento do tempo é 

resultado de um mal planejamento do gerenciamento do escopo. Além do reduzido time 

dedicado ao planejamento, o curto tempo entre encerramento da Temporada de abertura de 

Notas e o início da execução das atividades que impede a aplicação das boas práticas de 

projeto. O resultado destas deficiências atrapalham a definição das entradas deste processo. 

As ferramentas utilizadas atualmente para definição das atividades pode ser comparadas 

ao modelo de gestão dos projetos, porém de maneira informal. A principal hoje utilizada é 

a Opinião dos especialistas, colaboradores com grande experiência no tema, durante a 

Reunião de Consolidação de Parada. Este encontro resulta na lista final de entregas da 

parada e denomina os responsáveis pode gerir cada departamento durante a execução. Na 

Tabela 4 estão comentários com a situação atual das Definições das Atividades. 
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Tabela 4 - Resultados das Definições das Atividades 

 Definições das atividades 
 Processo Situação atual 

En
tr

ad
a 

Linha de base do tempo Há apenas a Carteira de Serviços onde são definidas as entregas da 
parada 

Fatores ambientais A estratégia da empresa define as datas para o início da Parada de 
acordo com a demanda de vendas sazonais 

Ativos de processo 
organizacionais 

Há histórico das lições aprendidas porém não é utilizado como 
procedimento padrão no planejamento 

Fe
rr

am
en

ta
s Decomposição As ordens de serviço são separadas por departamentos porém 

sofrem decomposição 

Modelos A partir desta última Parada foram definidos serviços padrões para 
otimizar o planejamento das atividades futuras 

Opinião especializada Apoio formal dos coordenadores para definir as atividades na 
"reunião de consolidação de Parada" 

Sa
íd

as
 

Listas das atividades Após a "Reunião de consolidação de Parada" surge a lista final das 
atividades a serem executadas. 

Atributos das atividades São definidos os responsáveis por departamentos, porém uma 
pessoa pode cuidar de mais de um durante a execução 

Listas dos marcos Apenas os marcos de entrega do departamento são identificados 

Fonte: O autor 

 

3.3.2. SEQUÊNCIA DAS ATIVIDADES 

Novamente notou-se que o gerenciamento do tempo em paradas é afetado pelo fraco 

planejamento de escopos, sendo necessário a exclusão de atividades cruciais para 

sequenciar as atividades por falta de informações sobre as entregas.  

Das ferramentas sugeridas pelo PMBOK é pouco utilizada e de forma informal, como 

por exemplo a Determinação de dependências. Neste caso apenas o trabalho da caldeira é 

a analisado e detalhado de forma correta, os demais trabalhos são apenas comentados 

durante reunião de consolidação da parada.  

Apenas a atualização do cronograma da Caldeira é atualizado depois desta sequência, 

pois pode sofrer interferências como falta de energia durante o desligamento geral para 

manutenção. O resumo do processo está contido na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Resultados das Sequências das Atividades 

 Sequência das atividades 
 Processo Situação atual 

En
tr

ad
a 

Listas das atividades Há apenas a Carteira de Serviços onde são definidas as entregas da 
parada 

Atributos das atividades A estratégia da empresa define as datas para o início da Parada de 
acordo com a demanda de vendas sazonais 

Listas dos marcos Há histórico das lições aprendidas porém não é utilizado como 
procedimento padrão no planejamento 

Declaração de escopo Devido ao histórico da manutenção, apenas os caminhos críticos há 
elaboração de escopo de serviços 

Fe
rr

am
en

ta
s 

Metodologia do Diagrama 
de precedência 

Não é utilizado. Metodologia de definição do caminho crítico é 
através de históricos e experiência dos coordenadores 

Determinação de 
dependências  

Há analise informal de dependências. Verificação mais detalhada 
apenas nos trabalhos da Caldeira. 

Aplicação de antecipações 
e esperas Existe, mas não é formalizado 

Sa
íd

as
 Diagrama de rede do 

cronograma Não utilizado 

Atualização dos 
documentos 

A Carteira não pode ser alterada, porém pode-se atualizar os 
atributos 

Fonte: O autor 

 

3.3.3. DESENVOLVIMENTO DE CRONOGRAMA 

Para desenvolver um cronograma detalhado contendo as 616 atividades deste evento 

seria necessário uma equipe apenas para executar esse processo. Neste caso a engenharia 

de manutenção auxilia o PCP desenvolvendo um cronograma especifico da caldeira, desta 

forma esse documento apresenta um nível avançado de planejamento se comparado com 

os demais. Na caldeira, considera-se análise de rede, método do caminho crítico entre as 

atividades deste departamento, analise e plano de contingencia e antecipação e espera das 

atividades. Nos demais departamentos não há um documento com nível de detalhamento 

como esse. A Tabela 6 expõe um resumo geral do desenvolvimento de cronograma na 

planta. 
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Tabela 6 - Resultados do Desenvolvimento do Cronograma 

 Desenvolvimento de cronograma 
 Processo Situação atual 

En
tr

ad
a 

Declaração de escopo Influencia apenas o cronograma de manutenção da Caldeira 

Fatores ambientais Há algumas serviços que dependem de mão-de-obra especializada 
estrangeira, estas podem influenciar o cronograma 

Ativos do processo Calendário definido de acordo com o Plano Operativo da planta 

Fe
rr

am
en

ta
s 

Análise de rede do 
cronograma 

Não é feita análise de rede. Todas as atividades são baseadas na 
manutenção da caldeira 

Método do caminho 
crítico Apenas para os trabalhos da caldeira 

Análise do cenário "E-se" Não há essa análise do plano de contingência. Algo é realizado para 
intempéries nas atividades da Caldeira. 

Aplicação de antecipação 
e espera Realizado em campo durante a execução do projeto. 

Compressão do 
Cronograma Feito de forma informal no cronograma da Caldeira 

Sa
íd

as
 

Cronograma 
São realizados cronograma apenas dos caminhos críticos, como 
Caldeira e Prensa. Iniciou-se a elaboração de um cronograma de 
reinicio de produção 

Linha de base do 
cronograma 

Apenas linha de base do planejamento da manutenção é analisado. 
Não existe linha de base para a execução. 

Atualização dos 
documentos Atributos são atualizados durante a elaboração do cronograma 

Fonte: O Autor 
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4. CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho explanamos um dos conhecimentos das melhores práticas de 

gerenciamento de projetos conforme o Guia PMBOK®, Gerenciamento de Tempo, a fim 

de comprar suas ferramentas com as atividades aplicadas pelo Planejamento da Manutenção 

durante o atividades da Paradas Anuais de Manutenção Programada em fábricas de painéis 

de MDF. Quando aproximamos o evento Parada Anual de Manutenção Programada com os 

conceitos de projetos sugeridos pelo PMI, notamos que é possível utilizar alguns processos 

do Guia PMBOK® no planejamento destas atividades da manutenção.  

O resultado das análises realizadas nos mostra que os três processos de Gerenciamento 

de Tempo utilizados neste trabalho poderiam ser melhor aplicados no gerenciamento da 

manutenção. Apenas um departamento em especifico, a Caldeira de Óleo Térmico, utiliza 

algumas ferramentas relatadas, porém o registros dos resultados não são realizados com 

sucesso. 

Parte da precária utilização do Gerenciamento do Tempo é resultado de um mal 

planejamento do Gerenciamento de Escopo que, além do curto prazo entre a definição das 

atividades e o início da execução delas, não produz uma entrega similar à uma Definição 

do Escopo do projeto, isso dificulta o responsável pelo planejamento a coordenar as 

atividades e estimar recurso para elas. Um ponto que deve ser destacado, é a ferramenta 

utilizada para definir as atividades que serão executadas na parada, Opinião Especializada, 

pois depende exclusivamente do conhecimento de um coordenador, deixando o 

planejamento vulnerável caso este colaborador deixe a empresa. 

Os processos sequência das atividades e Desenvolvimento do Cronograma, são de uso 

quase que exclusivo dos trabalhos da Caldeira. Notou-se que durante a execução dos 

serviços ocorreram várias interferências que poderiam ser evitadas se estas duas ferramentas 

fossem utilizadas. Essa melhora, otimizaria os recursos utilizados, reduzindo assim os 

custos finais da parada. 

 Portanto, as boas práticas de gerenciamento de tempo em projetos podem ser utilizadas 

no planejamento de paradas anuais de manutenção programadas em fábricas de MDF porém 

atualmente não estão sendo aplicadas em todas as etapas do planejamento. Certamente 

haverá uma otimização das atividades assim que os processos do Guia PMBOK® fizerem 

parte das paradas. 
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