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Resumo 

Este estudo se direciona a propor um plano de gerenciamento de projeto baseado em 

levantamentos de requisitos e também  na verificação da viabilidade de um novo cemitério, a 

partir da ótica legal, ambiental e cultural. O estudo social e histórico da necessidade de dar 

fim aos mortos foca na identificação de características culturais as quais são formadoras de 

opinião. A questão das obrigações legais, as quais são originadas pelas necessidades da saúde 

pública, são neste trabalho abordadas como a garantia da mitigação de riscos de contaminação 

dos aquíferos. 

 

 

 

 Palavras Chave: Plano de Gerenciamento de Projeto, Aquíferos, Opinião Pública, 

Stakeholder. 



 

 

Abstract  

This work aims at proposing a project management plan based on requirements gathering and 

also on the verification of viability of a new cemetery, from a legal, environmental and 

cultural viewpoint. The study of social historic needs of getting rid of the dead aims at 

identifying cultural characteristics which themselves form public opinion. The matter of legal 

obligation, which are originated by public health needs, in this work is viewed as the 

guarantee that risk mitigation is taken against groundwater bodies contamination. 

 

 

 

 KeyWords: Project Management Plan, Groundwater body, Public Opinion, 

Stakeholder. 
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1. INTRODUÇÃO 

A proposta de um plano de projeto para implantação de um cemitério é fundamentada na 

necessidade de se planejar detalhadamente a melhor maneira de se obter o resultado esperado 

pelas partes interessadas. Sua viabilidade estudada com base nos levantamentos de requisitos 

e premissas de ordem econômico-financeira, jurídica, cultural, ambiental entre outras.  

Neste trabalho apenas identificam-se os requisitos legais, ambientais e sociais afim de se 

obter a resposta da hipótese: a implantação de tal projeto seria viável. Desde já fica 

estabelecida como premissa a viabilidade econômico-financeira. As questões de ordem legal, 

ambiental e social estariam intimamente ligadas. Fica caracterizado no desenvolvimento deste 

trabalho que os requisitos ambientais levariam à necessidade de imposição legal do estado 

porque a população não os atenderia por iniciativa própria devido a complexidade de 

entendimento do assunto e ineficiência da disseminação da cultura por conscientização haja 

visto o rápido crescimento populacional observado,mais o próprio anseio natural do ser 

humano que é o instinto da perpetuação da espécie. Assim a necessidade de saúde pública e o 

bem do estado em crescimento, observando a segurança ambiental, estaria impulsionando a 

necessidade legal de imposições restritivas no relativas à necessidade de dar fim aos mortos. 

Por outro lado a oportunidade de empreender um negócio lucrativo (Apêndice I) gera a 

necessidade da proposição de um projeto. 

O projeto é proposto para a localidade da Campina do Taquaral, no município de São 

José dos Pinhais/PR, na estrada da Campina, 450m depois da ponte do Rio Miringuava no 

sentido interior, ao lado direito, em uma área de 24.000m
2
 (mapas técnicos anexos). 
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2. IDENTIFICAÇÃO DE REQUISITOS E NECESSIDADES 

2.1 Histórico 

2.1.1 Cultura e Aspectos Sociais e Históricos Gerais 

Para Carneiro, Victor (2009) a significação da morte para o homem vem sendo encarado 

de maneiras diferentes conforme a cultura da época e a civilização, citando "o significado da 

morte varia necessariamente no decorrer da história e entre as diferentes culturas humanas" 

Combinato e Queiroz (2006, p.210). Carneiro sintetiza Giacoia Júnior (2005), explicando que 

na antiga Mesopotâmia os mortos eram enterrados com meticulosidade acompanhados de seus 

pertences, utensílios de seu uso cotidiano e roupas com a finalidade de identificar identidade 

pessoal e familiar. O ritual servia como representação da personalidade e status social do 

indivíduo enquanto vivo, uma vez que a morte seria o apagamento desta existência. Carneiro 

(2009) explica que para os antigos hindus a cremação era a prática corrente; as cinzas seriam 

lançadas ao vento ou às águas e o morto seria despojado de todos os seus traços de identidade, 

citando Giacoia Júnior (2005). Carneiro cita "[...] o verdadeiro sentido da vida consiste no 

despojamento do corpo e na preparação para a morte. [...]" Giacoia Júnior (2005, p.17) 

sintetizando que a cremação seria a purgação dos pecados e a vida, uma transgressão que 

deveria ser expiada pela morte. 

Os cristãos e judeus acreditavam na ressurreição após a morte; a morte seria o acesso para 

outra vida, no céu ou no inferno de acordo com os comportamentos do indivíduo enquanto 

vivo a julgar pelos ensinamentos de Deus, sintetizando Carneiro (2009). Os corpos dos heróis 

e os homens comuns recebiam tratamentos diferentes após a morte na Grécia antiga. Embora 

ambos fossem cremados, os heróis recebiam homenagens durante o ritual, sua vida seria 

lembrada e a sua morte era a prova de sua virtude, já os homens comuns eram cremados em 

ritual coletivo e as cinzas enterradas em valas comuns, segundo Carneiro (2009). 

Segundo Carneiro (2009), somente na Idade Média é que o cemitério começou a ser 

utilizado como conhecemos hoje. Para Silva, Robson e Malagutti (2008), na Idade Média foi 

criado o costume de sepultar os mortos em igrejas ou o mais próximo possível, 

desenvolvendo-se dessa forma uma relação de aproximação entre vivos e mortos. Carneiro 

(2009) justifica que o enterro dentro das igrejas e adjacências surgiu da pregação teocentrista 

da Igreja Católica. Havia grande temor pós-vida, quando o espírito iria descansar no paraíso 

ou queimar no inferno. Assim, para ficar mais próximo do caminho do céu, as pessoas 
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criaram a necessidade de serem enterradas na igreja ou ao redor dela.  Para Silva e Malagutti 

(2008) isso contribuiu para o aumento de epidemias como tifo, peste negra etc, o que logo 

levou a uma mudança de cultura com o surgimento da atitude hostil à proximidade com os 

mortos
1
.Nessa época o processo de sepultamento predominante era por inumação, ou seja, 

processo simplificado de sepultamento tipo enterro.As profundidades variavam 

costumeiramente de 1 a 2 m. 

Sintetizando Silva e Malagutti (2008), foi partir do século XVIII que a palavra cemitério 

começou a ser empregada no sentido atual, ao mesmo tempo que , por razões de saúde pública 

se proibiu o sepultamento nos locais habituais. Desde então, tornou-se costume os 

sepultamentos ao ar livre
2
, o mais longe possível do perímetro urbano. Cabe observar também 

que outro fator que desencadeou a construção de cemitérios desligados fisicamente da igreja, 

segundo Carneiro (2009) foi o surgimento das ideias protestante. Os protestantes ficaram 

assim proibidos de serem enterrados dentro da Igreja Católica. Ambos os autores concordam 

que o fator chave para o fim do sepultamento no interior das igrejas está diretamente 

relacionado com a saúde pública. 

No Brasil, a título de exemplo da demora de mudança de cultura, temos o cemitério de 

Mariana, sintetizando Carneiro (2009) onde este se refere a Vieira (2002) dizendo que o 

cemitério de Mariana já existia desde 1720, porém era usado para sepultar indigentes e 

escravos negros (Gráfico 1). Carneiro (2009) caracteriza o nível de dificuldade do estado em 

fazer a população aceitar  o enterro fora das igrejas. Criaram leis e criou-se resistência. 

Sintetizando Carneiro (2009), que faz menção a Funch (2002), no interior da Bahia em 

Mucugê, o enterro dentro da Igreja de Santa Isabel, devido ao afloramento do lençol freático 

em épocas de chuva, comprometia a qualidade da água consumida pela população, já que 

estava contaminada pelo necrochorume, ou seja, líquido liberado quando da putrefação e 

decomposição do corpo morto.Diante da ameaça as autoridades determinaram a construção de 

um cemitério fora da cidade e assim o fizeram. Por outro lado ainda existia a resistência 

cultural da população em ser enterrada fora da igreja que representava a proximidade com o 

paraíso. Afim de satisfazer a todos e responder a questão cultural, construíram túmulos em 

formato de igrejas (figura 1). Assim os mortos seriam enterrados no interior das réplicas, mais  

____________________ 
1 - O homem ficou com medo de cadáveres humanos, fator que é refletido na opinião pública e cultura ainda nos 

dias de hoje. Carneiro (2009) destaca que naquela época a morte era encarada com naturalidade e os enterros 

aconteciam normalmente no centro da cidade próximos à Igreja Católica. 

2 – Não ficou bem claro se o sepultamento ao ar livre se dava por simples abandono do cadáver ao ar livre, mas 

subentende-se que era  por enterro do cadáver em área livre e desabitada 
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próximas do caminho do céu. 

 

Gráfico 1. Sepultamentos 1719-1881 

Fonte: Carneiro (2009) 

 

 

Figura 1. Cemitério de Santa Isabel 

Fonte: Carneiro (2009) 
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Mesmo tendo sido tomada a decisão adequada quanto à localização e aspecto cultural, 

este cemitério ainda apresentava irregularidades devido ao tipo de solo que era local rochoso, 

onde os corpos eram sepultados sobre a cota de superfície aonde o necrochorume infiltrava 

pelas paredes dos túmulos e era lixiviado sobre a rocha até atingir o solo. 

Este cemitério foi construído no século XIX e é usado até hoje. É atualmente ponto 

turístico, conhecido pelo nome de "Cemitério Bizantino" referenciado pela arquitetura dos 

seus jazigos (Figura 2). 

 

Figura 2. Cemitério de Santa Isabel ou "Cemitério Bizantino" 

Fonte: Carneiro (2009) 

Sintetizando Silva e Malagutti (2008), as cidades cresceram e os cemitérios que no 

passado estavam distantes da população, atualmente, acham-se hoje no meio das cidades 

devido à urbanização acelerada e desordenada pela quais estas passaram. O segundo maior 

cemitério de São Paulo/SP, localizado ao pé da Serra da Cantareira, cercado de moradias 

populares e favelas, é o Cemitério Vila Nova Cachoeirinha, fundado em 1949, segundo 

Pacheco (2009), é cortado diariamente por pedestres como via de cruzamento de um lado ao 

outro do bairro. Carneiro (2009) conclui que apesar da exigência das leis da época, há muitos 

cemitérios localizados em zonas urbanas, comprovando que em certos lugares os mortos 

nunca foram afastados das cidades. 

2.1.2 O Recente Interesse Científico 

Na época do Brasil colonial até há pouco tempo a preocupação com a saúde pública e as 

doenças estavam ligadas teorias de baixa conotação científica, sintetizando Carneiro 

(2009),onde se cita "acreditava-se que as doenças eram causadas e disseminadas por aspectos 
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do meio, difundira-se a teoria miasmática que afirmava serem as epidemias oriundas de 

lugares insalubres onde a circulação do ar ficava prejudicada" Mastromauro e Salgado (2007, 

p.2). Segundo Carneiro (2009), baseadas nesta teoria e durante a ocorrências de diversas 

epidemias em algumas cidades, as autoridades criaram em 1850 a Junta Central de Higiene, 

que cuidava do sistema de saúde. Então ficou determinado que os cemitérios deveriam ser 

locados fora da área da cidade afim de afastar a população dos riscos que os mesmos 

implicavam. 

Analisando Silva e Malagutti (2008), podemos observar que as citações de interesse e 

pesquisa de cunho científico fundamentado dos impactos que os cemitérios vêm causando ao 

meio ambiente são bastante recentes. Felicioni et al (2007) em sua descrição do planejamento 

do seu livro diz há poucas publicações científicas sobre o tema. 

Segundo Silva e Malagutti (2008), apesar da existência de relatos históricos os cemitérios 

nunca participaram da lista tradicional de fontes de contaminação ambiental.Em Berlim e 

Paris nos anos 70, constataram que a causa de epidemias de febre tifóide estava diretamente 

ligada à locação de cemitérios à jusante de fontes de água. Em sua menção a Dent (1995), 

Silva e Malagutti citam observação de aumento de condutividade elétrica e de sais minerais 

em águas subterrâneas próximas de sepultamentos recentes no cemitério Botany, na Austrália. 

Silva e Malagutti (2008) fazem referência a Silva (1995), que investigou a situação de 

600 cemitérios no Brasil e observou a incidência de 15% a 20% de casos de contaminação do 

subsolo devido ao necrochorume, destacando que cerca de 60% eram cemitérios 

municipais.Silva e Malagutti mencionam Pacheco et al (1991) que constataram contaminação 

de aquíferos por microorganismos em cemitérios em São Paulo/SP e Santos/SP. Ainda no 

mesmo artigo destacam que Migliorini (1994)observou alterações químicas nas águas 

subterrâneas de outro cemitério em São Paulo; citam ainda Pequeno Marinho (1998) que 

constatou a presença de bactérias e compostos nitrogenados no aqüífero freático do cemitério 

São João Batista em Fortaleza- CE; citam Braz et al (2000) que encontraram altos números de 

bactérias em poços a jusante do cemitério do Bengui em Belém - PA; citam Matos (2001)que 

encontrou bactérias e vírus no aqüífero freático do cemitério de Vila Nova Cachoeirinha em 

São Paulo - acrescentando ainda que os resultados da Demanda Bioquímica de 

Oxigênio(DBO) e da condutividade elétrica foram maiores nas águas próximas de sepulturas; 

citam Almeida &Macêdo (2005)que observaram aumento da condutividade elétrica e de íons 

de cloreto a jusante do fluxo da água subterrânea em cemitérios de Juiz de Fora - MG. 
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2.1.3 Histórico da Legislação no Brasil 

No Brasil colonial com o aumento de epidemias as províncias começaram a criar suas 

próprias leis basicamente proibindo sepultamento em igrejas, parafraseando Carneiro (2009).  

Em 1789 a então rainha de Portugal, D. Maria, enviou "uma recomendação ao bispo do Rio 

de Janeiro [...] para que os cemitérios fossem construídos separados das igrejas, tal como já se 

fazia na Europa" Carneiro (2009) cita Oliveira (1998, p.23).  

Em 1801, segundo Carneiro (2009), por uma carta régia de Minas foi criada a primeira 

proibição higienista que foi responsável por desencadear protestos populares por todas as 

partes da Colônia, o que inviabilizou a aplicação efetiva da lei. A razão foi tipicamente 

cultural que chocava os valores cristãos disseminados na época. Em 1828 uma nova lei 

imperial amparava a proibição do sepultamento dentro da igreja e desta vez delegada às 

Câmaras Municipais pela primeira vez tinham a responsabilidade pela saúde pública. Mesmo 

assim houve resistência e somente em 1927, por determinação da Igreja Católica que proibiu 

definitivamente esta prática, o sepultamento dentro da igreja terminou. 

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo (CETESB) em 

Janeiro de 1999, teve a iniciativa de publicar a norma técnica L1.040 para implantação de 

cemitérios. Segundo Silva e Malagutti (2008), esta empresa junto com o órgão alemão 

Deutsche Gesellschaft Für Technishe Zusammenarbeit (GTZ), elaborou em 2001 um manual 

que virou referência
3
 nacional no manejo de águas contaminadas. 

Segundo Carneiro (2009) a lei mais atual sobre o tema é uma resolução do Conselho Nacional 

do meio Ambiente (CONAMA), do ano de 2003 que determina os requisitos construtivos e 

licenciamento ambiental dos cemitérios. Esta Resolução CONAMA Nº 335/03, discorre em 

seu aspecto principal a respeito da distância do fundo da sepultura ao nível mais alto do lençol 

freático, ficando determinado o valor de 1,5m. Para Carneiro (2009) esta distância não é 

segura haja visto a pesquisa de Matos (2003) que comprova vírus foram transportados a uma 

distância de 3,2m na zona não saturada do solo até o lençol freático. A publicação da 

resolução CONAMA 368/06 altera a anterior inserindo a condição de que o nível máximo 

deve ser medido ao final da estação das cheias; também insere a condição de permeabilidade  

____________________ 
3 - Concluindo Robson e Malagutti (2008), o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas CETESB 

(2001) foi precursor da resolução CONAMA 335/03; Ironicamente este manual, em seu capítulo 3 intitulado -

“Identificação de Áreas Contaminadas”, não faz menção à atividade de sepultamento de cadáveres como 

atividade potencialmente contaminadora de solo e águas subterrâneas. 
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do solo; solos com coeficiente de permeabilidade entre 10
-5

 e 10
-7

cm/s mantém a distância de 

1,5m, solos mais permeáveis a distância aumenta para 10m. A resolução ainda discorre a 

respeito da proibição de instalação de cemitérios em áreas de preservação permanente, 

determinados tipos de flora e solos. 

A CETESB requisita além das requisições federais do CONAMA, o estudo da direção e 

sentido do fluxo das águas subterrâneas antes da implantação do cemitério e o monitoramento 

periódico das águas freáticas por poços perfurados em locais estratégicos determinados. 

Carneiro (2009) lamenta citando Pacheco (2006), que apesar da existência da lei federal 

ainda não há controle de sua aplicação por falta de pessoal técnico capacitado nos municípios 

uma vez que a união passa a obrigação para os estados e este para os municípios. 

2.2 Requisitos Legais 

2.2.1 Requisitos Legais Municipais para o Projeto 

A instalação de cemitérios devem atender ao Código Ambiental Municipal da Prefeitura 

Municipal de São José dos Pinhais, São José dos Pinhais (2011)que não coloca nenhum 

requerimento condicionante às características físicas do local de instalação e infraestrutura do 

projeto. Conforme a prefeitura estas obrigações ficam submetidas às leis estaduais e federais. 

 

2.2.2 Requisitos Legais Estaduais para o Projeto 

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) por meio da Secretaria do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SEMA) determina os procedimentos de licenciamento ambiental de 

instalação de cemitérios. As Resoluções SEMA nº002/2009, ao que se refere às características 

físicas do projeto difere da lei federal apenas por exigir monitoramento contínuo da qualidade 

da água conforme a idade do cemitério. Por fim, o estado remete as demais obrigações à 

legislação federal. 

 



18 

 

2.2.3 Requisitos Legais Federais para o Projeto 

A lei federal que rege os requisitos de instalação de cemitérios é a CONAMA 368/2006, 

que modifica a 335/2003. 

Os requisitos físicos para o local de instalação são: 

 Cota máxima do lençol freático medido no fim da estação das cheias: 1,5m 

abaixo da cota de fundo da sepultura
4
 

 Permeabilidade do material do subsolo de 10
-5

 a 10
-7

cm/s na faixa compreendida 

entre o fundo da sepultura e o lençol freático
4
 

 Para subsolos constituídos de materiais mais permeáveis, a distância entre o 

fundo da sepultura e a cota máxima do lençol freático deve ser aumentada para 

10m 
4
 

 Proibição de instalação em áreas úmidas e em terrenos sujeitos a inundação 

permanente ou eventual 

 Proibição de instalação em Áreas de Preservação Permanente (APP) ou em áreas 

que exijam desmatamento de Mata Atlântica primária ou secundária, em estágio 

médio ou avançado de regeneração, em terrenos cársticos, que apresentam 

cavernas, sumidouros ou rios subterrâneos, bem como em áreas de uso restrito 

pela legislação vigente, salvo exceções legais previstas 

 Restrição a instalação e ampliação em áreas de mananciais de abastecimento 

público 

 exigência de 5m de área livre de edificações no perímetro do cemitério 

Cabe observar um requisito que prevê uma reunião técnica informativa deverá ser 

promovida sempre que for solicitada por cinquenta cidadãos
5
, entidade civil ou sempre que o 

órgão ambiental competente julgar necessário. Nesta reunião fica obrigatório presença do 

empreendedor, da equipe técnica responsável pelo Relatório ambiental e dos representantes 

do próprio órgão ambiental. 

 

____________________ 
4 - Nos terrenos que não atendam as condições de cota de lençol freático e permeabilidade fica determinado que 

os sepultamentos devem ser feitos acima do nível do terreno observando o isolamento entre o jazigo e o solo 

5 - Observa-se neste fator legal a importância do aspecto cultural e opinião pública do stakeholder 
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2.3 A Importância dos Fatores Ambientais 

O aspecto mais preocupante relativo a contaminação do meio ambiente pela atividade de 

sepultamento está ligado diretamente à contaminação dos aquíferos pelo necrochorume. O 

desconhecimento da denominação é relatado por Felicioni et al (2007), as pessoas não tem 

conhecimento sobre o tema e há pouca matéria científica publicada a respeito (Figura 3) 

 

Figura 3 - habitação, cemitério e contaminação do aquífero 

Fonte: Felicionietal (2007) 

Sintetizando Felicioni et al (2007), que introduz o conceito de necrochorume a partir do 

exemplo do lixo doméstico colocado na sacola plástica furada, onde logo observamos o 

vazamento do líquido escuro de mal cheiro - aquilo é o chorume. O necrochorume é o líquido 

gerado pela decomposição do corpo humano. Jorge Macedo, professor da Universidade 

Federal de Juiz de Fora em Minas Gerais explica que todas as substâncias ingeridas pela 

pessoa durante a vida acaba virando necrochorume, exemplificando o ferro, o qual possuímos 

normalmente 4,2mg deste elemento em nosso corpo, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, 

sódio, magnésio, enfim tudo isso vai ser dissolvido em íons carregados pela água que 

constitui em média 72% do corpo humano.O hidrogeólogo Leziro Marques diz que o 

necrochorume é composto de 60% de água, 30% de substâncias mineralizadas e 10% de 

substâncias orgânicas, é mais denso do que a água, tem cor acastanhada ou acinzentada e 

cheiro desagradável; uma pessoa de 70kg vai produzir 30 litros de necrochorume. 
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Silva e Malagutti (2008) relatam a radioatividade do necrochorume proveniente de 

corpos de pacientes submetidos a tratamentos radio terapêuticos, bem como a alta 

concentração de produtos de quimioterapia em pacientes submetidos a tratamentos 

quimioterápicos. Encontra-se no necrochorume números elevados de bactérias heterotróficas , 

proteolíticas e lipolíticas . Bactérias e microrganismos também encontradas segundo Silva e 

Malagutti (2008): Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella e Citrobacter, Streptococcus 

faecalis,Clostridium perfringes, Clostridium welchi i– causadores do tétano , gangrena gasosa 

e toxi-infecção alimentar; Salmonella typhi causadora da febre tifóide e S. paratyphi, da febre 

paratifóide, Shigella da desinteria bacilar e o vírus da hepatite A. 

Parafraseando Carneiro (2009) a decomposição do corpo pode resultar na produção da 

putrescina e cadaverina que geram amônio; estas substâncias podem viajar a distâncias 

superiores de 400m do cemitério dependendo da geologia da região. Estas substâncias 

altamente tóxicas na Idade Média eram usadas como veneno segundo Silva e Malagutti 

(2008). 

Para Silva e Malagutti (2007) a vulnerabilidade de contaminaç ão das águas subterrâneas 

é função da eficiência de filtragem físico -química do solo . Túmulos em ruínas podem 

constituir um foco de contaminaçaõ das águas subterrâneas , tendo como principais causas raiz 

(figura 4) o abatimento de solos e a presença de árvores de grande porte com suas raízes não 

pivotantes que provocam rachaduras , bem como a negligência dos proprietários em relação à 

manutenção dos jazigos. 

Para Silva e Malagutti (2007) do ponto de vista da saúde pública , o principal impacto dos 

riscos da contaminação do meio ambiente por um cemitério é a ocorrência ou dissemina ção 

doenças a partir de microrganismos para os funcionários , ou pela contaminaçaõ de fontes de 

abastecimento de água para consumo humano e corpos d’água . Por isso, os cemitérios devem 

passar por monitoramento das características fisico -químicas e biológicas da água 

subterrânea, principalmente nas regiões onde haja consumo de água captada de poços e fontes 

próximos a cemitérios. 
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Figura 4 - Modelo de Risco à contaminação da água subterrânea 

Fonte: Silva e Malagutti (2007) 

 

2.4 Os Aspectos e Requisitos de Ordem Econômica e Sociais 

A necessidade de um novo cemitério em São José dos Pinhais/PR é percebida pela baixa 

oferta de Jazigos no mercado e preço elevado identificado em pesquisa de mercado. O preço 

de um jazigo em um cemitério da cidade varia de alguns milhares a dezenas de milhares de 

reais. Observa-se também que os novos espaços criados nos cemitérios municipais são 

rapidamente preenchidos. A exemplo do cemitério da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na 

localidade rural da Colônia Muricy que em poucos anos preencheu a ampliação para o novo 

espaço de sepultamento. 

A população da cidade de São José dos pinhais vem crescendo em ritmo mais acelerado 

com os recentes investimentos nos parques industriais do município (Gráfico 2, Tabela 1). 
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Gráfico 2 - Crescimento Populacional de São José dos Pinhais 

Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais (2014) 

 

 

Tabela 1 - Crescimento da População de São José dos Pinhais 

Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais (2014) 
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Juntamente com o crescimento populacional, naturalmente cresce o número absoluto de 

falecimentos, porém um fato interessante é o crescimento do coeficiente de mortalidade junto 

com o crescimento do PIB per capita (Tabela 2 e Tabela 3). 

 

Tabela 2 - Coeficiente de Mortalidade de São José dos Pinhais 

Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais (2014) 

Do ponto de vista social e cultural, a população cristã que de maneira geral sepulta os 

mortos em cemitérios convencionais, se destaca como a maioria (Tabela 4). Dentre estes a 

maioria absoluta, inclusive entre a população total é seguidora da religião Católica que cultua 

os valores do sepultamento e o culto ao local de sepultamento. 

Segundo a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais (2014), a distribuição 

demográfica da população da cidade é desigual, sendo a população Urbana predominante 

correspondente a 89,7% do total. A população rural corresponde a 10,25% do total. 

 

 

Tabela 3 - PIB per capita - São José dos Pinhais 

Fonte: São José dos Pinhais (2014) 

Na Tabela 4 observa-se forte predominância da cultura cristã no município: 
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Tabela 4 - População por Religião - São José dos Pinhais 

Fonte: São José dos Pinhais (2014) 

 

2.5 A Infraestrutura e Planejamento Urbano 

A proposta de locação para implantação do projeto fica na zona rural do município de 

São José dos Pinhais/PR, na localidade da Campina do Taquaral, na estrada da 

Campina(Figura 5) a 450m depois da ponte ao lado esquerdo seguindo em direção oposta ao 

centro.A distância é de 8 a 10km até centro da cidade, dependendo da rota escolhida. O tempo 

do percurso é de aproximadamente 20 minutos. 
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Em pesquisa de campo com entrevista a moradores e à prefeitura, identificou-se a 

intenção de desenvolvimento de turismo rural na região. O plano diretor estabelecido pela 

Prefeitura Municipal da cidade de São José dos Pinhais para nos próximos 10 anos prevê a 

mudança de zoneamento: de rural para zoneamento específico com interesse turístico rural 

(Figura 5). A pesquisa mostrou que a comunidade com o incentivo da prefeitura, já vem se 

mobilizando e pode-se observar a implantação de pequenos empreendimentos de turismo rural 

nas redondezas. 

O local proposto fica a apenas4km da área do centro expandido determinado pelo plano 

diretor. 

 

Figura 5 - ortofoto locação 

Fonte: Adaptação Águas Paraná 

Figura 6 - Plano Diretor Campina do Taquaral - Zoneamento 

Fonte: Adaptação São José dos Pinhais (2014) 

 

local proposto 

rio miringuava 

local proposto 
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2.6 Características Físicas 

O local proposto para implantação do projeto fica em uma elevação, lugar alto fora da 

várzea do rio, longe de áreas inundáveis (Figura 7), na Bacia do Rio Miringuava
6
, à jusante 

do reservatório planejado, à jusante de sua confluência com o Rio Miringuava Mirim, ao 

lado esquerdo do Rio Principal.  

 

Figura 7 - áreas inundáveis - pontos de controle de cheias 

Fonte: Adaptação Águas Paraná 

As condições climáticas, de acordo com a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais 

são de clima é subtropical úmido mesotérmico, verões frescos, sem estação seca. O fim do 

período de mais chuvas é o mês de Agosto. Ocorrência de geadas severas no inverno e 

temperaturas médias máximas de 22º no verão e 18º no inverno (Tabela 5).  

____________________ 
6 - Segundo a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais (2014), o Rio Miringuava é o maior e mais autêntico 

rio são-joseense por suas nascentes e foz estarem compreendidas dentro dos limites do município. 

local proposto 
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Tabela 5 - Temperaturas e Precipitações - S. José dos Pinhais 

Fonte: São José dos Pinhais (2014) 

Cabe observar que não há reservatórios de abastecimento público, poços, projetados ou 

existentes à jusante na mesma margem do rio do local proposto de implantação do projeto 

(Figura 8). 

 

Figura 8 - poços SUDHERSA , poços SANEPAR e reservatórios 

Fonte: Adaptação Águas Paraná 

local proposto 
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Foi realizada uma pesquisa de campo com enfoque qualitativa região com o intuito de 

identificar a atividade econômica e a tendência de desenvolvimento urbano da localidade.Esta 

pesquisa vem sendo feita há 5 anos por meio de visitas frequentes à região, entrevistados 

moradores, observação de movimentação de veículos de carga em variados dias da semana e 

variados meses. 

Os resultados da pesquisa apontam que há extração de areia e cascalho em grande 

quantidade na várzea do Rio Miringuava próximo à sua foz com o Rio Iguaçu com alto 

tráfego de caminhões basculante carregados seguindo em direção aos centros urbanos tanto de 

São José dos Pinhais/PR como no sentido da Colônia Rio Grande/PR. 

A pesquisa também identifica um grande número de olarias antigas, olarias desativadas, 

poucos caminhões carregando tijolos cerâmicos.O mapa da figura 10 também nos mostra a 

presença da atividade industrial, mineradora e oleira na região, inclusive algumas olarias 

desativadas. 

A pesquisa de campo aponta atividade de a agricultura com a produção de milho, feijão e 

tomate. A pesquisa de campo também identificou que uso do solo é misto, assim como na 

pesquisa bibliográfica indica uso industrial, rural e urbano (figura 9). O que também pode ser 

observado na figura 6 relativa ao plano diretor do município. 

 

Figura 9 - uso do solo 

Fonte: Adaptação Águas Paraná 

 

 

local proposto 



30 

 

 

 

Figura 10- Atividade Industrial, Mineradora e Oleira 

Fonte: Adaptação Águas Paraná 

 

2.7 Aspectos Comportamentais do Público Alvo Influentes na Decisão de Implantação 

do Projeto 

Baseada na pesquisa de campo que identificou a execução de um projeto de turismo rural 

na região, a pesquisa de opinião pública e cultural com enfoque quantitativo, foi direcionada a 

local proposto 
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identificar o comportamento do empreendedor e do turista caso abra um cemitério na área de 

turismo rural. As perguntas também foram direcionadas a identificar o comportamento dos 

moradores e prováveis futuros moradores, caso ocorra a implantação de um cemitério em seu 

bairro residencial em relação a comportamento e percepção de valor de mercado imobiliário 

caso haja implantação de um cemitério na região. 

As perguntas foram encaminhadas por email em questionário de múltipla escolha a 

pessoas do perfil de futuros moradores e moradores atuais da região, possíveis compradores 

de imóveis, possíveis investidores do negócio de turismo rural e prováveis turistas. 

Resultados da pesquisa: 

Total de respostas: 37 

Percepção de bem estar morando perto de um novo cemitério: 

Direcionamento resposta resposta 

bem estar de morar perto de um novo cemitério sim 48% não 51% 

bem estar se este cemitério fosse vizinho de muro 

ou de frente 

sim 30% não 70% 

atratividade de um imóvel perto de um cemitério indiferente ou boa 60% negativa 40% 

atratividade se este imóvel fosse vizinho de muro 

ou de frente 

indiferente ou boa 35% negativa 65% 

percepção direta de valor de imóvel ao lado de 

um cemitério 

ruim 29% 

indiferente 0,5% 

boa 50% 

ótima 17,5% 

percepção indireta de valor de imóvel ao lado de 

um cemitério (pergunta influenciada) 

indiferente ou boa 26% negativa 74% 

percepção de atratividade de um negócio 

gastronômico vizinho de um cemitério 

indiferente ou boa 81% negativa 19% 

percepção de atratividade de um negócio 

turístico próximo de um cemitério 

indiferente ou boa 97% ruim 3% 

percepção relativa a empreender em negócio 

turístico vizinho a um cemitério 

indiferente ou boa 54% Ruim46% 

percepção relativa a empreender em negócio 

turístico na região próxima a um cemitério 

indiferente ou boa 89% ruim 11% 

Tabela 6 - pesquisa de opinião pública 

Fonte: arquivo pessoal 
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2.8 Dados de Operação de um Cemitério 

2.8.1 Estatísticas 
7
 

 No Cemitério Luterano no bairro Alto da Glória na Cidade de Curitiba/PR, de acordo 

com o relatório do departamento do mesmo, no ano base 2014, houve: 

ESTATÍSTICAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Sepultamentos 141 

Exumações 197 

Construções de gavetas 70 

Locação de Capela Mortuária 129 

Venda de Concessões 15 

Transferências de titularidade 92 

Serviços de pintura 4 

Confecção de pisos 163 

Revestimentos em granito 27 

Revestimento em cerâmica 6 

Aberturas para verificação 297 

Processos de impermeabilização concluídos 151 

Orçamentos de adequações para impermeabilização aguardando 

aprovação dos concessionários 

146 

Tabela 7– Estatísticas do Cemitério Luterano 

Fonte: arquivo pessoal 

Totalizando 1.293 atendimentos, com um total de 18 colaboradores, sendo: 3 

administrativos, 4 na portaria, 3 na zeladoria e 8 na área operacional. 

____________________ 
7 – data base 31.12.2014 
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Para o ano de 2015 há disponibilidade de 10 concessões de sepulturas, pois 8 foram 

devolvidas, uma permutada e outra encontra-se disponível por processo de reversão. 

 

2.8.2 Dados Cadastrais 

De acordo com o mesmo relatório do departamento do cemitério Luterano, o cemitério 

possui 2.289 sepulturas. Destas, há: 455 membros concessionários contribuintes; 1.797 não 

membros concessionários contribuintes; 21 sepulturas da da CELC (históricas, de aluguel, 

ossuário); 6 sepulturas em processo de reversão e 10 sepulturas disponíveis para venda. 

 

2.8.3 Dados Financeiros 

A inadimplência de anuidades de 2014 foi de R$30.679,39. As anuidades em aberto 2013 

e 2014 correspondem a menos de 1,5% dos concessionários; no ano de 2014 até a data de 30 

de Janeiro de 2015, as anuidades em aberto correspondem a 5,1% dos concessionários. 
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3 METODOLOGIA 

Todas as pesquisas foram realizadas com objetivo de se obter o máximo possível de 

informações a respeito de: gerenciamento de projetos, produto do projeto, identificação de 

stakeholders, seus perfis e requisitos para sua satisfação. 

 

3.1 Pesquisa Bibliográfica 

3.1.1 Histórico, Requisitos Legais e Fatores Ambientais 

A história, as razões das características culturais contemporâneas sobre cemitérios foram 

obtidas através de pesquisa bibliográfica, ajudando a entender melhor as necessidades do 

stakeholder como abordadas neste trabalho. Nesta pesquisa observa-se o crescente interesse 

científico originado pela preocupação do estado com a saúde pública e impactos ambientais 

nas áreas afetadas por cemitérios. Este ponto determina a contrapartida para o estudo dos 

requisitos legais e fatores ambientais, obtidos também através de pesquisa bibliográfica. 

3.1.2 As Dez Áreas de Conhecimento Segundo o PMI 

O direcionamento do plano de gerenciamento de projeto foi determinado por pesquisa 

bibliográfica observando as recomendações das melhores práticas de gerenciamento de 

projetos de acordo com o PMI. 

3.1.3 Plano de Gerenciamento de Projeto 

Para a determinação da aplicação dos processos e ferramentas de gerenciamento foi 

utilizada a pesquisa bibliográfica de material didático do Curso de Especialização em 

Gerenciamento de Projetos do ISAE e julgamento subjetivo baseado em experiência própria 

no assunto. 

 

3.2 Pesquisas com Enfoque Quantitativo e Qualitativo 

3.2.1 Aspectos e Requisitos de Ordem Econômica e Sociais 

O histórico e aspectos culturais estudados na pesquisa bibliográfica ajudam a determinar 

as características do produto do projeto, bem como as necessidades básicas dos stakeholders. 



35 

 

Neste ponto se faz necessário buscar dados demográficos da população beneficiada e/ou 

afetada pela implantação do projeto.  

Dados como crescimento populacional, mortalidade, PIB per capita e religião, que 

fornecem os elementos necessários para se conhecer melhor o perfil do stakeholder. Estes 

dados foram obtidos através de pesquisas quantitativas já existentes feitas por órgãos do 

estado (Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais). 

Também foi feita uma pesquisa de preços para se saber quanto custa um jazigo na região 

do município de implantação do projeto proposto. 

3.2.2 A Infraestrutura e Planejamento Urbano 

Foi consultado o plano diretor proposto pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais 

com objetivo de se identificar a tendência de crescimento econômico da região beneficiada 

e/ou afetada pela implantação do projeto. 

Em entrevista aos moradores da mesma região, foi confirmada a intenção e tendência das 

atividades econômicas praticadas e dos empreendimentos comerciais futuros e existentes. 

3.2.3 Características Físicas 

No estudo dos requisitos legais foi identificado que o tipo de cemitério a ser construído 

deverá ser determinado com base em características físico-geológicas e no uso do solo da área 

de implantação. Com objetivo de verificar os requisitos legais aplicáveis, foi necessário fazer 

a identificação destas características. 

Através de mapas disponibilizados por órgãos do estado (Prefeitura Municipal de São 

José dos Pinhais e Estado do Paraná) foi possível identificar a formação geológica, 

localização de poços de uso público, tipo de atividade industrial, tipo de solo e tipo de uso do 

solo. 

Pesquisas com enfoque qualitativo, as visitas a campo foram realizadas com finalidade de 

comprovação das informações fornecidas nos mapas. 

3.2.4 Aspectos Comportamentais 

O questionário de pesquisa de opinião foi feito pela internet ao público geral com 

perguntas fechadas e respostas direcionadas. A intenção da pesquisa é obtenção da opinião 

pública a respeito da influência de um novo cemitério sobre o mercado imobiliário e 

empreendedorismo em uma área de turismo rural. 
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3.2.5 Dados Operacionais de um Cemitério Existente 

Dados obtidos de empresas do mesmo ramo são apresentados neste trabalho para estudo 

de demanda e viabilidade econômico-financeira e planejamento da estrutura administrativa e 

operacional do produto do projeto proposto. 
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4. O PROJETO E AS MELHORES PRÁTICAS DE GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS 

 Segundo Project Management Institute (2012, p.417), um projeto é uma tentativa 

temporária de criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Seu caráter temporário sugere 

início e fim específicos. O fim do projeto acontece quando os objetivos são alcançados, 

quando não é possível se alcançar este objetivo, ou quando a necessidade do projeto não 

existir mais.  

 De acordo com PMI (2012, p.417), o gerenciamento de projetos é a utilização de 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas para que as atividades atendam aos 

requisitos do projeto. O gerenciamento de projetos ocorre pela apropriada aplicação e 

integração de processos logicamente agrupados. 

O Guia PMBOK® 5ª Ed., recomenda as melhores práticas de gerenciamento de 

projetos em suas dez áreas de conhecimento. Cada área de conhecimento, como demonstrado 

a seguir, segundo PMI (2012, p.59) representa um conjunto de conceitos, termos e atividades 

que perfazem um campo profissional ou área de especialização. Tais áreas de conhecimento 

são na maioria das vezes utilizadas na maioria dos projetos. 

 No Guia PMBOK® 5ª edição, são listados os aspectos importantes das áreas de 

conhecimento,tais áreas de conhecimento são integradas aos cinco Grupos de Processos dos 

projetos, a saber: Processos de Iniciação, Processos de Planejamento, Processos de Execução, 

Processos de Monitoração e Controle e Processos de Encerramento de projetos. 

Os grupos de processos dos projetos basicamente acompanham o ciclo de vida dos 

projetos. Após a fase de iniciação inicia-se o ciclo PDCA (Plan – Do – Check and Act), 

terminando com a fase de encerramento. A fase de iniciação consiste na busca de 

informações, autorizações, justificativas, metas. O planejamento estabelece o caminho para 

atingir o objetivo, que é o plano do projeto. Na execução o plano do projeto é executado. A 

fase de monitoramento e controle segue em  paralela à execução e retro-alimenta a fase de 

planejamento. O monitoramento e controle observa desempenho e discrepâncias entre 

planejado e realizado. Nesta fase são planejadas ações corretivas e avaliam-se solicitações de 

mudança. A fase de encerramento trata de encerrar contratos, encerramentos formais de fases 
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e do próprio projeto. Nesta fase são consolidadas lições aprendidas, arquivadas 

documentações e desmobilização de recursos. 

 

4.1 As Dez Áreas de Conhecimento Segundo o PMI 

4.1.1 Gerenciamento de Integração 

 Esta área de conhecimento inclui os processos de coordenação, evitando que as áreas 

sejas planejadas independentemente. De acordo com Marcela Souto Castro (2013, p.5) a 

característica dos processos de integração é de unificação, consolidação e articulação. 

PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO 

Grupo de Processo Processos 

Iniciação Desenvolver Termo de Abertura do Projeto 

Planejamento Desenvolver Plano de Gerenciamento do Projeto 

Execução Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto 

Monitoramento e 

Controle 

Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto 

Realizar Controle Integrado de Mudanças 

Encerramento Encerrar Projeto ou Fase 

Tabela 8–Processos de Integração 

Fonte: Castro (2013, p.32) 

a) Desenvolver Termo de Abertura: segundo Castro (2013, p.5) é o processo de 

desenvolvimento de um documento que autoriza formalmente um projeto ou fase. 

Neste documento são descritos os requisitos iniciais que satisfazem as expectativas 

dos stakeholders. 

b) Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto: segundo Castro (2013, p.5) 

é o processo onde estão documentadas as ações para: definir, preparar, integrar e 

coordenar todos os planos das outras áreas. 

c) Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto: segundo Castro (2013, p.5) é o 

processo de realizar a execução das ações determinadas no plano do projeto. 

d) Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto: segundo Castro (2013, p.5) é o 

processo de monitoramento, revisão e regulação do progresso da execução. 



39 

 

e) Realizar o Controle Integrado de Mudanças: segundo Castro (2013, p.5) é o 

processo de avaliação das solicitações de mudança, revisão dos ativos de processos 

organizacionais, documentos de projeto e plano de gerenciamento do projeto. 

f) Encerrar o Projeto ou Fase: segundo Castro (2013, p.5) é o processo de 

encerramento de todas as atividades visando término formal do projeto ou fase. 

A figura 11 ilustra a integração dos processos entre as áreas de conhecimento nas fases 

do ciclo de vida do projeto. Cada uma das caixas maiores corresponde a uma fase do ciclo de 

vida, as caixas menores dentro daquelas, corresponde a um processo. A legenda colorida 

indica pela cor a que área de conhecimento corresponde o processo integrado dentro da fase 

do projeto. 



40 

 

 

Figura 11–Integração dos Grupos de Processos e Processos 

Fonte: Castro (2013, p.32) 



41 

 

4.1.2 Gerenciamento de Escopo 

 Segundo PMI (2012, p.105), o gerenciamento de escopo inclui os processos essenciais 

e não mais que essenciais para terminar o projeto com sucesso. Tratando basicamente em 

definir e controlar o que está e o que não está incluso no projeto. 

 São os processos do gerenciamento de escopo segundo o PMI (2012, p.105): 

a) Planejar Escopo : Processo de o plano de gerenciamento de escopo. Documenta 

como o escopo será definido, validado e controlado. 

b) Coletar Requisitos: Processo de determinação, documentação e gerenciamento 

dos requisitos e necessidades dos stakeholders que satisfaçam os objetivos do 

projeto. 

c) Definir Escopo : Processo que trata de definir uma descrição detalhada do projeto 

e do produto. 

d) Criar EAP: Processo que trata de decompor as entregas do projeto e atividades do 

projeto em partes menores afim de facilitar o gerenciamento destas. 

e) Validar Escopo: Processo de formalização do aceite das entregas completas. 

f) Controlar Escopo:Processo de monitoração do andamento do escopo do projeto e 

escopo do produto, com gerenciamento de mudanças na baseline. 

O PMI (2012, p.105) salienta a diferença de conceito entre escopo do projeto e escopo 

do produto, onde o escopo do produto é a característica do produto do projeto, enquanto o 

escopo do projeto é o trabalho necessário para que o produto seja elaborado. 

 

4.1.3 Gerenciamento de Tempo 

 O gerenciamento de tempo, segundo PMI (2012, p.141) inclui os processos seguintes 

para gerenciar o tempo de execução do projeto: 

a) Planejar Gerenciamento de Cronograma: processo que trata de criar políticas, 

procedimentos e documentos de planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, 

execução e controle do cronograma do projeto. 

b) Definir Atividades: Processo de identificação e documentação das atividades do 

projeto. 
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c) Sequenciamento de Atividades: Processo de identificação e documentação das 

ralações entre as atividades definidas. 

d) Estimar Recursos das Atividades: Processo que trata de estimar os tipos e 

quantidades de recursos requeridos para cada atividade. 

e) Estimar Duração das Atividades: Processo de estimar individualmente a duração 

de cada atividade observando os recursos estimados. 

f) Desenvolver Cronograma: Processo de analisar o seqüenciamento das atividades, 

durações, recursos, e restrições de cronograma para criação de um modelo de 

cronograma para o projeto. 

g) Controlar Cronograma: Processo de monitoração do andamento das atividades 

com finalidade de gerenciar mudanças na baseline do cronograma visando o 

objetivo do plano. 

 

4.1.4 Gerenciamento de Custo 

 Segundo PMI (2012, p.193), o gerenciamento de custo inclui os processos para atingir 

a meta de orçamento aprovado. Tais processos consistem em planejar, estimar, financiar, 

fundear, gerenciar e controlar. 

 De acordo com o guia PMBOK® 5ª Ed. de PMI (2012, p.193), os processos de 

Gerenciamento de Custos são os seguintes: 

a) Planejar Custos: trata de estabelecer as diretrizes, procedimentos e documentação 

de planejamento, gerenciamento e controle dos custos. 

b) Estimar Custos: Este processo trata da estimar os recursos monetários necessários 

de cada uma das atividades do projeto. 

c) Determinar Orçamento: Processo de juntar as estimativas de todas as atividades 

afim de estabelecer a linha de base autorizada para o projeto. 

d) Controlar Custos: Processo de monitorar o andamento dos custos e gerenciar 

mudanças da linha de base. 

 

4.1.5 Gerenciamento de Qualidade 

 Esta área, de acordo com PMI (2012, p. 226) inclui os processos e atividades de 

executar a organização que vai determinar as diretrizes de qualidade, objetivos e 
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responsabilidades, afim de que o projeto satisfaça as necessidades para as quais foi concebido. 

Ainda é mencionado que o gerenciamento de qualidade usa as diretrizes e procedimentos para 

que dentro do projeto, dar apoio ao processo de melhoria contínua da organização. O 

gerenciamento de qualidade garante a satisfação dos requisitos do projeto e do produto. 

 De acordo com PMI (2012, p. 226), são os processos do gerenciamento de qualidade: 

a) Planejar Qualidade: Este processo identifica os requisitos e padrões de qualidade 

do projeto e seu produto. Nele será documentado como o projeto vai atender os tais 

requisitos de qualidade. 

b) Fazer Garantia de Qualidade: Processo de auditoria dos requisitos de qualidade e 

dos resultados do controle de qualidade. Garante que os padrões de qualidade 

adequados, que as definições operacionais adequadas, estão sendo usados. 

c) Controle de Qualidade: Consiste em monitorar e registrar os resultados das 

atividades de qualidade. Tem objetivo de avaliar a performance e recomendar 

ações de mudança. 

 

4.1.6 Gerenciamento de Recursos Humanos 

 Segundo PMI (2012, p.255), o gerenciamento de recursos humanos inclui os processos 

de organizar, gerenciar e liderar a equipe do projeto. Os processos de Gerenciamento de 

Recursos Humanos são os seguintes: 

a) Planejar Recursos Humanos: Processo de identificar, documentar as funções e 

responsabilidades, habilidades requeridas, relações profissionais entre indivíduos e 

criar a equipe de projeto. 

b) Mobilizar Equipe de Projeto: processo de confirmar disponibilidade e montar 

equipe para fazer todas as atividades do projeto. 

c) Desenvolver a Equipe de Projeto: Processo de desenvolver competência, 

interação e sobretudo o ambiente para melhorar a performance do projeto. 

d) Gerenciar a Equipe de Projeto: Processo de acompanhamento de desempenho 

dos membros da equipe, dar feedbacks, resolução de conflitos e gerenciamento de 

mudanças com objetivo geral de otimizar desempenho do projeto. 
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4.1.7 Gerenciamento de Comunicações 

 Gerenciamento de Comunicações segundo PMI (2012, p.287) é a área de 

conhecimento que inclui os processos que garantem planejamento, coleta, criação, 

distribuição, arquivamento, recuperação, gerência, controle, monitoração e sua 

disponibilidade apropriada no projeto. Os processos do Gerenciamento de Comunicações são 

os seguintes: 

a) Planejar Comunicações: Processo de desenvolver a abordagem e planejamento 

das comunicações com base nas informações requeridas e necessárias aos 

stakeholders e ativos organizacionais. 

b) Gerenciar Comunicações: Processo de criar, coletar, distribuir, arquivar, 

recuperar e dispor as informações ao projeto, tudo de acordo com o plano de 

comunicações. 

c) Controlar Comunicações: Processo de monitorar e controlar comunicações, afim 

de suprir a necessidade de informações dos stakeholders do projeto. 

 

4.1.8 Gerenciamento de Risco 

 Segundo PMI (2012, p. 309) o gerenciamento de riscos compreende os processos de 

planejar riscos, identificar, analisar, planejar resposta aos riscos e controlar riscos. Os 

objetivos no projeto desta área de conhecimento são: favorecer probabilidade e impacto de 

eventos positivos e diminuir a probabilidade e impacto de eventos negativos. Os processos de 

gerenciamento de riscos são: 

a) Planejar Gerenciamento de Riscos: É o processo de definir como proceder com o 

gerenciamento das atividades. 

b) Identificar Riscos: É o processo de identificar e documentar a descrição dos riscos 

que causariam surtiriam algum impacto no projeto. 

c) Fazer Análise Qualitativa de Riscos: É o processo de priorizar os riscos 

identificados para análise posterior. Neste processo deve-se tomar em conta 

probabilidade e impacto. 

d) Fazer Análise Quantitativa de Riscos: É o processo de se fazer a análise 

numérica dos riscos identificados sobre seus respectivos efeitos nos objetivos do 

projeto. 
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e) Planejar Respostas a Riscos: É o processo de desenvolver alternativas e ações 

para favorecer oportunidades e reduzir ameaças aos objetivos do projeto. 

f) Controlar Riscos: É o processo de responder aos riscos de acordo com as 

respostas planejadas, rastrear os riscos identificados, monitorar riscos residuais, 

identificar novos riscos e avaliar os processos de gerenciamento de riscos durante o 

andamento do projeto. 

 

4.1.9 Gerenciamento de Aquisições 

 O gerenciamento de aquisições, segundo PMI (2012, p.355) inclui os processos de 

compra ou aquisições importadas ao projeto, de produtos, serviços ou resultados necessários 

ao projeto. 

 Segundo o PMI (2012, p.355), o gerenciamento de aquisições inclui os seguintes 

processos: 

a) Planejar Aquisições: Processos de documentar as decisões de aquisições, sua 

abordagem, com identificação dos fornecedores mais prováveis. 

b) Conduzir Aquisições: Processo de obter contato dos fornecedores, eleger um 

fornecedor e fazer o contrato. 

c) Controlar Aquisições: Processo de gerenciar as relações de aquisições, monitorar 

contratos e fazer as correções necessárias. 

d) Encerrar Aquisições: Processo de encerrar cada aquisição. 

 

4.1.10 Gerenciamento de Stakeholders 

 De acordo com PMI (2012, p.391), esta área de conhecimento inclui os processos de 

identificação pessoas, grupos ou organizações as quais teriam poder de impacto no projeto ou 

sofreriam algum impacto causado pelo projeto. Trata de analisar as expectativas dos 

stakeholders e seus respectivos impactos no projeto;também de desenvolver gerenciamento de 

estratégias para engajar stakeholders nas decisões e execução do projeto. Esta área de 

conhecimento enfatiza a comunicação contínua com o stakeholder, afim de entender suas 

necessidades e expectativas, resolvendo os problemas imediatamente, gerenciando conflitos 

de interesse, promovendo engajamento adequado do stakeholder nas decisões do projeto e 
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atividades. A satisfação do stakeholder deve ser gerenciada como chave para o objetivo do 

projeto. Os processos são os seguintes: 

a) Identificar Stakeholders: Processo de identificar pessoas, grupos ou organizações 

que teriam poder de impacto ou seriam impactadas pelo projeto; analisar e 

documentar cada um de seus interesses, respectivo envolvimento, 

interdependências, influência e o respectivo impacto potencial ao projeto. 

b) Planejar Gerenciamento de Stakeholder: Processo de desenvolver estratégias de 

gerenciamento afim de engajar stakeholders no projeto, baseado nas suas 

necessidades, interesses e o respectivo impacto potencial ao projeto. 

c) Gerenciar Engajamento de Stakeholder: Processo de comunicação e trabalho 

com stakeholders afim de suprir suas necessidades/expectativas, resolver 

problemas imediatamente e promover engajamento do stakeholder. 

d) Controlar Engajamento de Stakeholder: Processo de monitoração global das 

relações entre stakeholders e ajustar estratégias e planos para engajamento de 

stakeholders. 
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5. PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO DA IMPLANTAÇÃO DO 

CEMITÉRIO BOM VIZINHO 

5.1 Integração 

 O Gerenciamento de integração tem objetivo de orquestrar os componentes do trabalho 

com atividades unificadoras de consolidação articulando todas as áreas do projeto, para 

atender às expectativas dos stakeholders e requisitos do projeto. 

Tendo em vista os estudos de campo realizados, pesquisas de opinião pública e estudo 

sócio-cultural da população, a chave do sucesso deste projeto está na integração entre a área 

de gerenciamento de stakeholders e as demais áreas, principalmente riscos. 

Recomendamos que os riscos identificados nos ativos de processos de gerenciamento 

de stakeholders deverão ser gerenciados de acordo com o plano de gerenciamento de riscos. 

Neste caso a estruturação do plano de projeto seja bem detalhada nestas duas áreas devido ao 

seu grau de importância. 

O sistema gerencial em funcionamento do ponto de vista geral, obedece ao ciclo Plan-

Do-Check-Ack. Já individualmente dentro de cada área o movimento cíclico de execução, 

monitoramento e controle caminha para a tomada de decisão. Seja a decisão por mudança ou 

não mudança, as alterações do plano de projeto são o que garantem a orientação ao 

aparecimento de obstáculos rumo ao objetivo do projeto. As áreas de conhecimento como 

colocadas pelo Guia PMBOK® 5ª Edição (2012), são para gerenciar riscos das respectivas 

áreas, portanto os eventos incertos, os obstáculos, os riscos irão ocorrer. O plano de projeto é 

um documento mutável, dinâmico e vivo dentro do ambiente de projeto. 

5.1.1 Controle Integrado de Mudança 

 As mudanças serão monitoradas pelas suas respectivas áreas, os dados deverão ser 

avaliados e encaminhados para integração. 

Este processo garante que as mudanças de projeto sejam avaliadas dentro do contexto 

geral do projeto, coordenando com outros processos de integração as ações em caso de 

aprovação ou rejeição. São as etapas do controle integrado de mudanças: 

1 - Solicitação de mudança 

2 - Revisão do impacto no projeto (por exemplo: custos e benefícios gerados pela 

mudança) 

3 - Aprovação 

4 - Replanejamento contemplando a mudança 
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5 - Execução, controle e monitoramento da mudança 

6 - Encerramento da entrega ou resultado contemplando a mudança. 

 A figura 12 ilustra o fluxograma da integração do gerenciamento de mudanças 

apontando a responsabilidade do stakeholder correspondente e fluxo de informação dos ativos 

dos processos referentes ao gerenciamento de mudança. 

Aspectos importantes do controle integrado de mudança: 

a) Avaliação da necessidade de mudança: assim que surge um pedido de mudança, o 

encarregado pelo controle do escopo juntamente com o Gerente do Projeto avaliam qual o 

provável impacto no escopo e nas restrições do projeto (tempo, custo, escopo e 

qualidade). Cada membro da equipe se dedica a estudar os impactos de forma conjunta, 

considerando as áreas mais afetadas. 

b) Procedimento de Mudança no Escopo: Assim que estimativas preliminares do impacto 

forem levantadas, conforme grau de prioridade da mudança, o Gerente de Projetos 

convoca uma reunião com a equipe do projeto para avaliar se a mudança é necessária. 

Caso se comprove necessário, uma reunião com o cliente deve ser realizada. É esperado 

no final da reunião uma decisão sobre implementação ou não da mudança.  

c) Documentação: Formulários preenchidos com os dados da mudança para ativar o 

processo de avaliação de mudança. Devem ser utilizados para posterior documentação. 

Atas de reunião devem ser redigidas após cada reunião, detalhando as mudanças e os 

responsáveis pela execução. Todos os documentos do projeto atingidos pela mudança 

devem ser alterados, da forma mais rápida possível, respeitando-se sempre os fluxos de 

aprovação, as normas da empresa, e o acordado com o cliente. 

d) Prioridades das mudanças: devem ser avaliadas conforme tabela 9. 
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Figura 12 – Fluxograma do Controle Integrado de Mudança 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Tabela 9– Priorização de Mudanças 

Fonte: arquivo pessoal 

 

5.1.2 O Legado do Gerenciamento de Projetos 

 Dentro das fases do projeto, o encerramento é uma das fases mais negligenciadas, 

porém das mais importantes. Ela é responsável por formalidades de encerramento e também 

pela produção dos ativos mais valiosos de uma organização. O acervo de lições aprendidas e 

sua consolidação entre os integrantes da equipe é um legado muito importante aos demais 

projetos da organização. O produto desta fase é o registro de lições aprendidas. 

  

PRIORIZAÇÃO DE MUDANÇAS 

Classificação  Definição Características Plano de Ação 

Prioridade 1 Alto 

Impacto 

no Projeto 

Alterações que 

impactam em mais de 

20% no custo, prazo ou 

qualidade do projeto 

Reunião convocada no mesmo dia 

das estimativas de impacto. Tomada 

de decisão deve envolver o cliente, a 

não ser que Gerente de Projetos 

decida por caminho diferente. 

Prioridade 2 Médio 

Impacto 

no Projeto 

Alterações que 

impactam em menos de 

20% no custo, prazo ou 

qualidade do projeto 

Reunião convocada até 1 dia depois 

das estimativas de impacto. Tomada 

de decisão pode ou não envolver o 

cliente. 

Prioridade 3 Baixo 

Impacto 

no Projeto 

Alterações que não 

impactam no custo, 

prazo ou qualidade do 

projeto 

Reunião convocada até 3 dias depois  

das estimativas de impacto. Tomada 

de decisão, a não ser que se julgue 

necessário pela equipe de projeto, 

não deve envolver o cliente. 
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5.2 Plano de Gerenciamento de Escopo 

5.2.1 Descrição do Projeto 

 Este projeto refere-se à construção de um cemitério e entrega para operação, na 

localidade da Campina do Taquaral em São José dos Pinhais/PR. A área proposta localiza-se à 

direita, sentido sul na Estrada da Campina, a 450m da Ponte Sobre o Rio Miringuava.  

 A oportunidade da construção do cemitério é fundamentada no próprio modelo de 

negócios desenvolvido pelo autor e colaboradores deste trabalho; estudos sócio econômicos, 

culturais e dados demográficos do Município de São José dos Pinhais, também descritos neste 

trabalho. Estes estudos apontam a tendência de alto crescimento populacional, crescimento de 

renda per capita e curiosamente observa aumento na taxa de mortalidade no município. 

A cultura predominantemente cristã, o crescimento populacional e o crescimento da 

taxa de mortalidade apontam a demanda por cemitérios. A viabilidade econômico-financeira é 

justificada pela comparação do retorno da operação de um cemitério com o retorno das 

demais prováveis opções de investimento no local proposto: agronegócio, empreendimento 

imobiliário, empreendimento de turismo rural. 

 

5.2.2 Termo de Abertura 

TERMO DE ABERTURA 

Projeto: Implantação do Cemitério Bom Vizinho – Cemitério Bom Vizinho 

Local de 

Implantação: 

Estrada da Campina, 450m ao sul da Ponte Sobre o Rio Miringuava à 

direita, no município de São José dos Pinhais/PR. Mapa de localização: 

vide anexo. 

Patrocinador: Sociedade Limitada a ser criada 

Gerente de 

Projeto: 

Gustavo Bortolan Rivarola 

Equipe: Gerente, advogado, engenheiro, administrador, secretário, 

auxiliar/estagiário 
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Objetivo do 

Projeto: 

Otimizar retorno financeiro de aproveitamento de área, visando 

proporcionar serviço de alta qualidade aos usuários com respeito à 

diversidade de crenças, meio ambiente e à comunidade impactada 

Justificativas: - Melhor alternativa de investimento quando comparada às demais 

prováveis opções disponíveis aos patrocinadores considerando o ponto de 

vista financeiro 

- Oportunidade de oferecer um serviço de boa qualidade e alto valor 

agregado 

- Tendência de crescimento da demanda pelo serviço 

Principais 

interessados e 

impactados: 

Investidores e patrocinadores, equipe do projeto, prefeitura, estado, 

comunidade, concorrentes 

Recursos pré-

designados: 

- Área de implantação 

- Recursos financeiros provenientes de aportes à sociedade patrocinadora 

e empréstimos bancários 

Aprovação do 

projeto e data: 

 

Tabela 10– Termo de Abertura 

Fonte: arquivo pessoal 

 

5.2.3 Declaração de Escopo do Projeto 

a) Critérios de Aceitação 

- O projeto deve contemplar 2.200 sepulturas, acessos, praças, estacionamentos para 3 

ônibus, 50 carros, 30 motos, 20 bicicletas, uma capela com capacidade de atender a 

150 pessoas e 4 velórios simultâneos, ossuário, escritórios, almoxarifado, garagens 

para 10 carros de funcionários e viaturas administrativas e operacionais. 

- Instalação de 25% da capacidade operacional 

- O projeto deve atender aos requisitos ambientais estabelecidos por lei 
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- As áreas úmidas, áreas de nascente, ravinas, fundos de vale e córregos deverão ser 

preservados até o mínimo de 10m para cada lado. 

- O cemitério deve ser do tipo Cemitério Parque afim de minimizar o impacto na 

paisagem rural com planos da prefeitura para investimentos em turismo rural 

- A área de frente para rua e o acesso principal tem que ter aspecto de um parque, com 

jardins, bosque e trilhas. 

- A arquitetura e motivos de decoração da capela e infraestrutura geral deverão ser 

planejados valorizando-se o máximo possível de aspectos comuns entre cerimônias 

fúnebres da diversidade de religiões cristãs 

- A infraestrutura projetada deverá comportar acessos e espaço para instalação de 

dutos, fiação elétrica e dados, sistemas de segurança para o cemitério em questão, 

como também para futura implantação de um crematório ou cemitério vertical 

b) Premissas 

- 35% da área é viável de ser utilizada para sepulturas simples atendendo aos critérios 

legais 

- o tipo de solo atende ao requisito de permeabilidade mínima para cemitérios 

- toda área do talude oeste (contra-vertente) atende aos requisitos de nível de lençol 

freático aceitando instalação de sepulturas convencionais para cemitérios tipo parque 

- as concessões serão todas vendidas nos primeiros 5 anos 

- a comunidade da região de impacto não formará o conselho dos 50 impedindo o 

funcionamento do cemitério 

- os preços da anuidade das concessões serão de 35% a 50% de um salário mínimo 

- a inadimplência de anuidades será de no máximo 9% dos concessionários 

- os preços da concessão serão os praticados atualmente, de 6 a 12 salários mínimos 

- as licenças ambientais para instalação e operação serão obtidas em até 1 ano 

c) Restrições 

- Restrições orçamentárias: R$3M 
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- Observância às restrições legais de implantação de cemitério, tais como profundidade 

de lençol freático, padrões construtivos 

- Restrições de tempo: 2 anos 

- 35% de destinação da área para equipamentos sociais (ruas, praças, etc.) 

- 35% da área será destinada a sepulturas convencionais com 3 gavetas enterradas 

- 10% da área será reservada à instalação de um crematório ou cemitério vertical 

- 20% da área será destinada a estacionamento de visitantes, avenidas e praças 

d) Não Escopo 

- Projeto e Instalação da infraestrutura para ampliação e/ou implantação de um 

cemitério vertical ou crematório 

 

5.2.4 EAP 

1 Implantação do Cemitério Bom Vizinho 

1.1    Gerenciamento de Projeto 

1.1.1    Gerenciamento de Integração 

1.1.2    Gerenciamento de Escopo 

1.1.3    Gerenciamento de Tempo 

1.1.4    Gerenciamento de Custo 

1.1.5    Gerenciamento de Qualidade 

1.1.6    Gerenciamento de RH 

1.1.7    Gerenciamento de Comunicações 

1.1.8    Gerenciamento de Risco 

1.1.9    Gerenciamento de Aquisições 

1.1.10 Gerenciamento de Stakeholders 

1.2    Engenharia Licenciamento 

1.2.1    Anteprojeto 

1.2.2    Pedidos de licenciamento 

1.2.3    Obtenção das licenças 

1.2.4    Projeto Executivo 

1.3    Execução da obra 

1.3.1    Infraestrutura 

1.3.2    Edificações 

1.3.3    Sepulturas 

1.3.4    Paisagismo e Acabamentos 

1.4    Encerramento 

1.4.1    Encerramento do Gerenciamento de Projeto 
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1.4.2    Desmobilização da Obra 

1.4.3    Mobilização da equipe de operação 

1.4.4    Entrega para o Cliente 

Figura 13 – EAP 

Fonte: arquivo pessoal 

 

5.2.5 Validação do Escopo 

O Gerente de Projeto valida o escopo junto ao cliente por relatórios mensais que 

compreendam progresso, desvios e desempenho do projeto e alterações de escopo 

implementadas. Processo integrado aos ativos de processo de gerenciamento de qualidade. 

 

5.2.6 Controle do Escopo  

A equipe de projeto avalia as mudanças propostas e o gerente de projetos autoriza ou 

não a mudança. Segue o procedimento previsto no controle integrado de mudanças. 

 

5.3 Plano de Gerenciamento de Tempo 

5.3.1 Definição das Atividades 

O trabalho de identificação das atividades é baseado inicialmente na documentação de 

Declaração do Escopo e EAP, que especifica as entregas do projeto. 

1 Implantação do Cemitério Bom Vizinho 

1.1 Gerenciamento de Projeto 

1.1.1 Gerenciamento de Integração 

1.1.1.1 integração - Execução, Monitoramento e Controle 

1.1.2 Gerenciamento de Escopo  

1.1.2.1 escopo - Execução, Monitoramento e Controle 

1.1.3 Gerenciamento de Tempo  

1.1.3.1 tempo - Execução, Monitoramento e Controle 

1.1.4 Gerenciamento de Custo  

1.1.4.1 custo - Execução, Monitoramento e Controle 

1.1.5 Gerenciamento de Qualidade  

1.1.5.1 qualidade - Execução, Monitoramento e Controle 

1.1.6 Gerenciamento de RH  

1.1.6.1 qualidade - Execução, Monitoramento e Controle 

1.1.7 Gerenciamento de Comunicações  

1.1.7.1 comunicações - Execução, Monitoramento e Controle 
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1.1.8 Gerenciamento de Riscos  

1.1.8.1 risco - Execução, Monitoramento e Controle 

 

1.1.9 Gerenciamento de Aquisições  

1.1.9.1 aquisições - Execução, Monitoramento e Controle 

1.1.10 Gerenciamento de Stakeholders  

1.1.10.1 stakeholders - Execução, Monitoramento e Controle 

1.2 Engenharia Licenciamento 

1.2.1 Anteprojeto  

1.2.1.1 Projeto preliminar arquitetônico e urbanístico 

 

1.2.2 Pedidos de licenciamento  

1.2.2.1 Licença prévia 

1.2.3 Obtenção das licenças  

1.2.3.1 EIA/RIMA 

1.2.4 Projeto Executivo  

1.2.4.1 Levantamentos de campo e estudos pormenorizados 

1.2.4.2 Detalhamentos e projetos complementares 

1.3 Execução da obra 

1.3.1 Infraestrutura  

1.3.1.1 Terraplanagem e pavimentação 

1.3.1.2 Infraestrutura hidráulica 

1.3.1.3 Infraestrutura elétrica 

1.3.1.4 Infraestrutura de dados 

1.3.1.5 Infraestrutura de segurança e cerca de arame 

1.3.2 Edificações  

1.3.2.1 Escritórios 

1.3.2.2 Garagens, almoxarifado e ossuário 

1.3.2.3 Salas de velório e capela 

1.3.3 Sepulturas  

1.3.3.1 1º lote de 500 sepulturas 

1.3.4 Paisagismo e Acabamentos  

1.3.4.1 Pavimentação do acesso principal e estacionamento 

1.3.4.2 Jardinagem e cerca viva 

1.4 Encerramento 

1.4.1 Encerramento do Gerenciamento de Projeto  

1.4.1.1 Encerramento integração 

1.4.1.2 Encerramento escopo 

1.4.1.3 Encerramento tempo 

1.4.1.4 Encerramento custo 

1.4.1.5 Encerramento qualidade 

1.4.1.6 Encerramento RH 

1.4.1.7 Encerramento Comunicações 

1.4.1.8 Encerramento Riscos 

1.4.1.9 Encerramento Aquisições 

1.4.1.10 Encerramento Stakeholders 

1.4.2 Desmobilização da Obra  

1.4.2.1 Desmobilização de pessoal 
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1.4.2.2 Desmobilização de equipamentos 

1.4.2.3 Retoques e limpeza 

 

1.4.3 Mobilização da equipe de operação 

1.4.3.1 Busca e seleção de recursos humanos 

1.4.3.2 Contratação 

1.4.3.3 Treinamento 

1.4.4 Entrega para o Cliente 

1.4.4.1 Lançamento da pedra fundamental e entrega para operação 
 

Figura 14 – Decomposição da EAP em atividades  

Fonte: arquivo pessoal 

 

5.3.2 Sequenciamento das Atividades 

 A lista de atividades deve ser utilizada como entrada para este processo. Durante o 

processo identifica-se e documenta-se os relacionamentos lógicos de acordo com o tipo de 

precedência entre elas. Estas atividades farão parte do cronograma de projeto. 

 Este processo não é parte do objeto deste trabalho, deverá ser desenvolvido pela equipe 

de projeto mobilizada. 

 

5.3.3 Estimativa de Recursos 

Também para este processo, a lista de atividades deve ser utilizada como entrada. 

Durante este processo estima-se e documenta-se os recursos planejados para cada uma das 

atividades componentes do projeto. Neste projeto os dados obtidos serão utilizados como 

variável de dimensionamento para determinação da duração das atividades. 

 Este processo não é parte do objeto deste trabalho, deverá ser detalhado pela equipe de 

projeto mobilizada. 

 

5.3.4 Estimativa de Duração das Atividades 

A estimativa de recursos entra como variável de dimensionamento da duração das 

atividades. Também para este processo a lista de atividades deve ser utilizada como entrada. 

Durante o processo, levando em consideração os recursos estimados, estima-se e documenta-
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se o tempo de duração de cada uma das atividades componentes do projeto. Os dados obtidos 

farão parte do cronograma de projeto. Fica recomendado usar a simulação de Montecarlo. 

 Este processo não é parte do objeto deste trabalho, deverá ser detalhado pela equipe de 

projeto mobilizada. 

 

5.3.5 Cronograma 

 Este processo analisa o seqüenciamento e duração das atividades, recursos planejados 

e restrições de tempo para criar um modelo de cronograma para o projeto. Neste caso o 

cronograma deve ser dimensionado para atender uma restrição de dois anos.  

 

5.3.6 Controle de Cronograma 

 Neste projeto o controle de cronograma será feito pelo uso do fluxograma de 

integração para gestão de mudanças. 

 

5.4 Plano de Gerenciamento de Custos 

5.4.1 Estimativa de Custos 

 Essa estimativa é realizada em duas etapas: na primeira, utiliza-se uma estimativa de 

ordem de grandeza, comparando obras do mesmo tipo, com precisão restrita, que é utilizada 

para fornecer uma ordem de grandeza dos custos da obra, prática comum do setor da 

construção civil. Considerando o orçamento de obras similares e utilizando uma relação linear 

entre o porte da obra e custo, pode-se estimar dentro de uma margem de erro de mais ou 

menos 20%. Essa estimativa inicial é utilizada para realizar uma pré-avaliação da importância 

da obra tanto para a contratante como para a contratada. Uma segunda estimativa utilizando 

pesquisas de preços, propostas de fornecedores, softwares de estimativas de gerenciamento de 

projetos, etc., vai gerar um resultado mais preciso, que servirá de entrada para determinação 

do orçamento. 
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5.4.2 Determinação do Orçamento 

 Este processo deve ser realizado em conjunto com os processos de planejamento da 

área de Gerenciamento de Tempo, RH e aquisições. Deste processo obtemos os requisitos de 

recursos financeiros e linha de base de custo do projeto. 

 

5.4.3 Controle de Custos 

 Para executar este processo é necessário obter as informações atualizadas de 

desempenho de custos. Assim é possível fazer as comparações entre: Custo Realizado, Valor 

Projetado e Valor Agregado. 

 Para Ronaldo Miranda Pontes (2013, p.25), a partir do acompanhamento do 

desempenho e atualização de dados em determinado momento, é possível fazer a análise de 

valor agregado. A geração de relatórios e visualização da curva S com sobreposição das três 

variáveis supra-citadas dão um bom parâmetro para fazer previsões e avaliação de 

desempenho como se mostra na tabela 11 abaixo: 

ANÁLISE DE VALOR AGREGADO 

PV Valor planejado ($) Valor planejado SV Discrepância de 

cronograma ($) 

(EV - PV) 

EV Valor agregado ($) Valor planejado 

correspondente aos 

gastos executados 

SPI Índice de 

desempenho de 

cronograma 

(EV/PV) 

AC Custo realizado ($) Gasto real aplicado ETC Estimativa para 

completar ($) 

(BAC - EV)/CPI 

BAC Orçamento do 

projeto ($) 

Orçamento EAC Estimativa ao 

completar ($) 

(AC + ETC) 

CV Variação de Custos 

($) 

(EV - AC) VAC Discrepância ao 

completar ($) 

(BAC - EAC) 

CPI Ìndice de 

desempenho de Custos 

(EV / AC) TAC Tempo transcorrido 

até o término (tempo) 

(PAC / SPI) 

Tabela 11– Análise de Valor Agregado 

Fonte: adaptação Pontes (2013, p.63) 
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Com base na análise de valor agregado fica fácil identificar discrepâncias e tomar 

decisões. 

As solicitações de mudança deverão seguir o tratamento previsto no plano de controle 

integrado de mudanças. 

 

5.5 Plano de Gerenciamento de Qualidade 

5.5.1 Garantia de Qualidade 

Auditoria dos requisitos de qualidade e dos resultados das medições do controle da 

qualidade para garantir que sejam usados os padrões de qualidade e definições operacionais 

apropriados. 

Também inclui a melhoria contínua do processo que é um meio interativo de melhorar 

a qualidade de todos os processos. A melhoria contínua de processos reduz o desperdício e 

elimina as atividades que não agregam valor, permitindo que os processos sejam operados 

com níveis mais altos de eficiência e eficácia. 

 

5.5.2 Controle de Qualidade 

Monitoramento e registro dos resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar 

o desempenho e recomendar as mudanças necessárias.  

 

5.5.3 Métricas de Qualidade do Projeto 

As métricas da qualidade neste plano de gerenciamento estão apresentadas com a 

listagem dos padrões e requisitos da qualidade utilizados e como serão satisfeitos.  

Nas métricas constam os padrões de mercado, referências a normas técnicas nacionais e 

internacionais, procedimentos internos e os documentos de referência, que por ventura sejam 

necessários e aplicáveis a realidade do projeto. 

As métricas de qualidade a serem atingidos pelo projeto estão descritos na tabela 12, a 

seguir. 

  



61 

 

REQUISITOS DE QUALIDADE DE PROJETO 

Requisito Indicador Meta 

Técnica 

de 

Medição 

Frequência 
Quem 

Mede 

Onde 

Registra 

Plano de Resposta 

Ação Quando 
Respon-

sável 

Entrega de 

relatórios de 

forma 

padronizada 

IND-01 100% Checklist 

Em toda 

finalização 

de etapa 

Líder de 

Equipe 

Arquivos 

PGQP 
Monitorar 85% GP 

Entrega de 

relatórios 

dentro do prazo 

IND-03 95% 

Software 

MS 

Project 

Em toda 

finalização 

de etapa 

Gerente 

de 

Projeto 

Arquivos 

PGTP 
Alertar 85% GP 

Entrega de 

atividades 

concluídas 

IND-04 10% 

Software 

MS 

Project 

Diária 

Gerente 

de 

Projeto 

Arquivos 

PGTP 
Informar -10% GP 

Cumprimento e 

execução das 

reuniões de 

fechamento de 

fases previstas 

IND-06 100% 

Levanta-

mento de 

dados 

Em toda 

finalização 

de fase 

Gerente 

de 

Projeto 

Arquivos 

PGTP 
Replanejar 95% GP 

Tabela 12– Requisitos de Qualidade de Projeto 

Fonte: arquivo pessoal 

 

5.5.4 Padrões 

Os padrões de mercado ou da organização a serem atingidos estão descritos abaixo e 

suas respectivas Normas e Procedimentos estão em anexo. 

Todos os padrões de qualidade deverão ser atendidos pela empresa terceirizada 

contratada. A obra será inspecionada semanalmente pelo supervisor operacional da equipe de 

projetos, que fara a verificação se todos os padrões de qualidade estão sendo atendidos. 

PADRÕES DE QUALIDADE 

Padrão Norma ABNT/ Procedimento do SGQ Pontos de verificação 

NR 06 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI: 

todo dispositivo ou produto, de uso individual 

utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção 

de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a 

saúde no trabalho. Disposições gerais de como 

devem ser usados, tipos adequados para cada 

trabalho e as obrigações da empresa. 

Todo funcionário contratado pela terceirizada, irá receber 

seu próprio EPI e ira assinar um termo se 

comprometendo a zelar e utilizar seu equipamento de 

segurança. 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr6.htm
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Padrão Norma ABNT/ Procedimento do SGQ Pontos de verificação 

NR 08  

Edificações: estabelece requisitos técnicos 

mínimos que devem ser observados nas 

edificações para garantir segurança e conforto 

aos que nelas trabalhem. 

Todos os itens da obra relacionados à segurança dos 

funcionários como escadas, rampas, pisos escorregadios, 

andaimes ou algum outro item que coloque em risco a 

integridade física do funcionário, devera ser inspecionado 

diariamente pela terceirizada. 

NR 10 

Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade: define os requisitos e condições 

mínimas objetivando a implementação de 

medidas de controle e sistemas preventivos, de 

forma a garantir a segurança e a saúde dos 

trabalhadores que direta ou indiretamente 

interajam em instalações elétricas e serviços 

com eletricidade. 

Os itens de segurança das instalações elétricas devem 

estar presentes no projeto elétrico desenvolvido na fase 

de contratação da empresa terceirizada. Também e de 

responsabilidade da terceirizada a validação destes itens 

de segurança.  

NR 11 

Transporte, Movimentação, Armazenagem e 

Manuseio de Materiais: normas de segurança 

para operação de elevadores, guindastes, 

transportadores industriais e máquinas 

transportadoras. 

Todos os funcionários que forem operar guindastes 

devem comprovar experiência em carteira de trabalho. Os 

elevadores e outros meios de transporte de carga devem 

informar o peso máximo suportado. Todos os 

equipamentos de transporte de carga e pessoas devem 

passar por verificação diária a fim de evitar acidentes. 

Quando constatado alguma irregularidade o equipamento 

deve ser isolado para averiguação ou manutenção, por 

conta da terceirizada. 

NR 17 

Ergonomia: estabelece os parâmetros que 

possibilitem a adaptação das condições de 

trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar um 

máximo de conforto, segurança e desempenho 

eficiente. 

Todos os trabalhadores que trabalharem com transporte e 

descarga individual de materiais devem realizar analise 

ergonômica do trabalho para verificar aptidão do trabalho 

a ser realizado. 

NR 18 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção: define diretrizes de 

ordem administrativa, de planejamento e de 

organização que objetivam a implementação de 

medidas de controle e sistemas preventivos de 

segurança nos processos, nas condições, e no 

meio ambiente de trabalho na Indústria da 

Construção Civil.  

Verificar os seguintes itens: tapumes e galerias, ordem e 

limpeza, sinalização de segurança, áreas de vivência 

(local para refeições), fornecimento de água potável nos 

postos de trabalho, vestiário, alojamentos e instalações 

sanitárias.  

NR 21 

Trabalho a Céu Aberto: estabelece para os 

trabalhos realizados a céu aberto obrigações 

como a existência de abrigos, ainda que 

rústicos, capazes de proteger os trabalhadores 

contra acidentes. 

Será necessário um alojamento para os funcionários e 

quando houver a necessidade de moradia temporária 

durante o período da obra o alojamento deverá apresentar 

condições sanitárias adequadas.  

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr8.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr10.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr11.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr17.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr18.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr21.htm
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Padrão Norma ABNT/ Procedimento do SGQ Pontos de verificação 

NR 23 

Proteção Contra Incêndios: define que todos os 

empregadores devem adotar medidas de 

prevenção de incêndios, em conformidade com 

a legislação estadual e as normas técnicas 

aplicáveis. 

A obra deve dispor de saídas de emergia e equipamentos 

contra incêndio. As saídas de emergência devem estar 

desobstruídas e os funcionários devem ser treinados para 

utilizar equipamentos contra incêndio.  

Legislação 

 Municipal 

Referente a horários, constar placa na obra e 

outras determinações determinadas na entrega 

do Alvará. 

Verificar se obra está respeitando a legislação municipal.  

Tabela 13– Padrões de Qualidade de Projeto 

Fonte: arquivo pessoal 

 

5.5.5 Ferramentas de qualidade do Projeto 

Serão inseridas dentro da planilha de controle de qualidade todas as ferramentas da 

qualidade que o projeto empregará, descrevendo como será utilizada e o responsável pelo 

acompanhamento dos índices. Os elementos do plano de monitoramento e avaliação serão: 

a) Matriz de resultados e produtos (quadro com resumo dos resultados e produtos); 

b) Tabela de procedimentos de monitoramento (com indicadores e instrumentos de coleta 

de dados); 

c) Tabela de procedimentos de avaliação (com indicadores e instrumentos de coleta de 

dados); 

d) Tabela de acompanhamento de riscos (avaliação dos efeitos de hipóteses 

condicionantes no desenvolvimento do projeto, relativos ao gerenciamento do projeto); 

e) Diagrama de causa e efeito; 

f) Diagrama de Pareto; 

g) Checklists (folhas de registro); 

h) Gráficos de controle. 

  

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr23.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr23.htm
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Exemplos de aplicação de ferramentas de qualidade: 

Ferramentas de Qualidade de Projeto 

Ferramenta Descrição da aplicação Quando aplicar Responsável 

Check-List 

Aplicável em todos os entregáveis deste 

projeto. 

 

Ao término de cada etapa, 

conforme definido no 

cronograma do projeto. 

Gerente do Projeto 

Gráficos de 

Controle 

Mostrar se os processos são estáveis e 

apresentam desempenho previsto 

Periodicamente no 

acompanhamento dos custos 

do projeto. 

Equipe de Custos 

Gráfico de Pareto 

Analisar os problemas e priorizar os mais 

críticos para tomada de decisões e 

melhoria de processos 

Quando houver ocorrências de 

inconformidade na qualidade 
Equipe de Qualidade 

Ferramentas de Qualidade de Produto do Projeto 

Ferramenta Descrição da aplicação Quando aplicar Responsável 

Acompanhamento 

semanal da obra 

Verificação in loco sobre a evolução da obra, 

comprimento das normas de segurança e da fiel 

execução de acordo com os projetos. 

Semanalmente 

Consultor de Projetos 

Engenheiro Civil e 

fiscais de campo 

e Mestre de Obras da 

contratada 

Vistorias na obra 

por medição 

Supervisor de Operações (Engenheiro), fiscais de 

campo, juntamente com o Engenheiro da contratada, 

vistoriam a obra conferindo se os itens apresentados 

no boletim de medição foram de fato realizados e se 

foram realizados com qualidade atendendo o 

especificado nos projetos. Se ok a medição será 

encaminhada para pagamento da contratada, caso 

não esteja ok, a contratada não recebe até que atenda. 

Percentual de 

execução da obra: 

10 %, 30%, 80%, 

50% e 100%. 

 

Engenheiro Civil, 

Técnico de Qualidade, 

Técnico em 

Edificações, fiscais de 

campo e Mestre de 

Obras da contratada 

Análise de Ensaio 

Corpo de Prova de 

Materiais 

 

Exigir da contratada para verificar a qualidade dos 

materiais 

A cada 

concretagem 

Engenheiro Civil, 

Técnico de Qualidade, 

Laboratorista e Mestre 

de Obras da contratada 

Relatório de 

desempenho de 

Recursos Humanos 

 

Exigir da contratada para verificar o desempenho dos 

Recursos Humanos. 

E realizar também da equipe do projeto. 

Mensalmente 

 

Engenheiro Civil, 

Secretário e 

Administrador 

Tabela 14– Aplicação de Ferramentas de Qualidade 

Fonte: arquivo pessoal 
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5.5.6 Auditorias do Projeto & Revisões de Qualidade 

A auditoria do projeto prevê uma análise estruturada e independente que busca 

identificar políticas, processos e procedimentos ineficientes e ineficazes em uso no projeto e 

não aderentes às políticas e procedimentos do projeto e da empresa. 

A realização da auditoria poderá ser agendada ou aleatória conforme os critérios do 

auditor. As auditorias aleatórias visam contar com o fator surpresa que impede da área se 

preparar antecipadamente apresentando uma realidade que não condiz com o dia-a-dia. 

Poderá ser executada por auditores internos ou externos. 

AUDITORIAS DO PROJETO & REVISÕES DE QUALIDADE 

Revisões de Qualidade Data Prevista Auditor responsável Comentários 

Auditoria dos Processos 

Decisórios 
Trimestral Auditoria Interna 

Analisar processos decisórios e consequências 

em termos de resultados. 

Auditoria de aquisições em 

projetos 
Trimestral Auditoria Interna 

Analisar o cumprimento dos formalismos 

necessários para a eficácia do processo de 

aquisições. 

Auditoria de desempenho em 

Projetos 
Aleatória Auditoria Externa 

Avaliar grau de desempenho do projeto em 

relação aos resultados financeiros e de 

cronograma esperados. 

Auditoria de Conformidade de 

Projetos 
Aleatória Auditoria Externa 

Grau de efetividade no cumprimento dos 

requisitos planejados do projeto, nível de 

excelência e boas práticas na gestão. 

Tabela 15– Auditorias do Projeto e Revisões de Qualidade 

Fonte: arquivo pessoal 

Sempre que houver alguma necessidade de revisão, para registro deverá ser utilizado a 

tabela do modelo abaixo: 

LOG DE AUDITORIA DA QUALIDADE 

Data revisão Atividade Revisada Pontos de Atenção Resolução 

    

Tabela 16– Modelo de Registro de Auditoria da Qualidade 

Fonte: arquivo pessoal 

 As alterações eventualmente solicitadas ao projeto devem ser tratadas de acordo como 

previsto no processo de controle integrado de mudanças. 
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5.6 Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos 

5.6.1 Papéis e Responsabilidades da Equipe de Projetos e Envolvidos 

Os requisitos de recursos humanos serão identificados antes do início das obras por 

levantamento de atividades a serem realizadas pelos stakeholders envolvidos diretamente no 

gerenciamento do projeto. 

a) Responsabilidades do Gerente de Projetos: 

 Comunicação (coletar, selecionar, monitorar e disseminar informações; porta-voz do 

projeto). 

 Interpessoais (líder; pessoa de referência; contato entre pessoas). 

 Criação dos planos do projeto e de gerenciamento das áreas de conhecimento do 

projeto. 

 Medição do desempenho e controle dos resultados do projeto. 

 Emissão de relatórios de status do projeto 

 Decisão (alocar recursos, explorar novas oportunidades, gerir conflitos, negociar, 

analisar situações, estabelecer prioridades, implementar medidas corretivas). 

 Gerenciamento da equipe do projeto (estimular a criatividade e o progresso da equipe, 

prover oportunidades para desenvolvimento da equipe do projeto). 

b) Responsabilidades da Equipe do Projeto: 

 Identificar e envolver as partes interessadas 

 Identificar os Requisitos 

 Identificar premissas e restrições 

 Criar a EAP  

 Decompor os pacotes de trabalho em atividades  

 Identificar dependências entre as atividades 

 Fornecer estimativas de tempo e custo 

 Participar da identificação dos riscos 

 Cumprir os planos de qualidade, comunicações, stakeholders, riscos, aquisições 

 Realizar o trabalho definido na declaração de escopo do projeto 

 Participar das reuniões 

 Conduzir melhorias nos processos 

 Recomendar mudanças no projeto (inclusive corretivas) 

c) Matriz de papéis, responsabilidades, competências e autoridade 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES COMPETÊNCIA E AUTORIDADE 

Papel Responsabilidades Competências Autoridade 

Gerente 

de 

projetos 

Atingir os objetivos do projeto; 

Coordenar e integrar as atividades; 

Aplicar o gerenciamento de projetos 

Habilidades técnicas, gestão de 

equipe, negociação, perspicácia 

financeira e de negócios, 

Aprovação e tomada 

de decisões 

 



67 

 

 

Papel Responsabilidades Competências Autoridade 

Adminis-

trador 

Assegurar que as tarefas acordadas do 

projeto sejam cumpridas controle dos 

processos dentro das restrições de 

escopo, tempo, orçamento e qualidade.  

Habilidades técnicas, gestão de 

negócios, financeira e de 

pessoas. 

Aplicar recursos do 

projeto, aprovação e 

tomada de decisão. 

Auxiliar 

de 

Fiscaliza-

ção 

Garantir que as tarefas acordadas e as 

designações do projeto sejam 

concluídas no prazo, orçamento e 

dentro dos padrões de qualidade.  

Conhecimento dos princípios e 

práticas de fiscalização e 

entender as questões 

estratégicas e operacionais da 

unidade de negócios  

Auditar, monitorar e 

fiscalizar execução e 

entregas. 

Engenhei-

ro Civil 

Execução técnica do projeto em 

comparação aos requisitos do projeto, 

metas de qualidade, e restrições 

orçamentárias e cronogramas. Garante 

que as entregas técnicas sejam 

consistentes com a estratégia técnica 

global da empresa.  

Conhecimento dos princípios e 

práticas de gerenciamento de 

projetos para entender as 

questões estratégicas e 

operacionais da unidade de 

negócios. 

Aplicar recursos do 

projeto, aprovação e 

tomada de decisão 

Motorista 
Operação e manutenção de veículos.  Conhecimento de mecânica e da 

região com experiência anterior. 

Execução e 

operacionalização 

Secretário 

Realiza serviços administrativos em 

geral. Apoiar gerentes, supervisores e 

outros profissionais nos vários serviços 

administrativos 

Boa comunicação e 

conhecimento da estrutura 

organizacional 

Execução e 

operacionalização 

Tec. 

Adminis-

trativo 

(campo) 

Interface primária entre projetos e 

parceiros de negócios 

Conhecimento dos processos de 

construção civil.  

Monitoramento e 

execução. 

Tec. 

Adminis-

trativo 

(escrito-

rio) 

Responsável pela compreensão dos 

processos atuais e futuros; Documenta 

requisitos de negócios, gera casos de 

negócios, auxilia na definição de 

benefícios/ custos do projeto, e 

participa das revisões do projeto.  

Boa comunicação e 

conhecimento da estrutura 

organizacional 

Aplicar recursos do 

projeto 

Téc. 

Constru-

ção 

Execução técnica do projeto em 

comparação aos requisitos do projeto 

Conhecimento técnico em 

construção civil 

Execução e 

operacionalização 
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Papel Responsabilidades Competências Autoridade 

Tecnólogo 
Execução técnica do projeto em 

comparação aos requisitos do projeto 

Conhec téc gerenciamento de 

qualidade em construção civil 

Execução e 

operacionalização 

Topógra-

fo 

Execução técnica do projeto em 

comparação aos requisitos do projeto 

Conhecimento técnico em 

terraplanagem e pavimentação. 

Manuseio da estação total. 

Execução e 

operacionalização 

Aux. 

Topogra-

fia 

Auxílio ao topógrafo nas diversas 

ocasiões e eventualidades 

Curso básico de topografia Execução e 

operacionalização 

Téc. 

Seguran-

ça 

Interface primária entre colaboradores, 

projeto, meio ambiente, segurança e 

saúde. 

Conhecimento técnico em 

técnicas de edificações, 

sinalização rodoviária, 

normativa de segurança do 

trabalho, meio ambiente e 

saúde. Boa comunicação e 

proatividade. 

Programação dos 

DDSMS. Execução e 

operacionalização. 

Tabela 17– Matriz de Responsabilidades, Competência e Autoridade 

Fonte: arquivo pessoal 

 

5.6.2 Mobilização do pessoal 

a) Política de alocação e liberação dos membros da equipe 

Grande parte dos recursos humanos será fornecida pelas empresas terceirizadas 

responsáveis pela construção civil, em que todos os funcionários irão trabalhar na construção 

da ponte, não havendo com isso a necessidade de deslocamento de nenhum funcionário para 

outras localizações. 

O Engenheiro Civil e o Administrador devem coordenar os recursos humanos, manter 

a equipe concentrada no processo de desenvolvimento do sistema, desenvolver a integração 

com a área de riscos, bem como analisar os resultados alcançados. 

b) Necessidade de treinamento 

O Gerente de Projeto, o Engenheiro Civil e o Administrador são responsáveis por 

coordenar a equipe e gerenciar os recursos humanos e materiais durante a execução do projeto 

conforme a necessidade de cada fase do projeto.  
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Todos os colaboradores da construção civil e membros da equipe de projetos devem 

passar por treinamento de Segurança no Trabalho e Segurança da Informação, para que todas 

as normas de segurança exigidas sejam obedecidas. 

A equipe de gerenciamento do projeto, composta pelos auxiliares diretos do gerente do 

projeto, observa e acompanha o comportamento dos demais membros, orientando-os e 

corrigindo-os, quando necessário. 

Os treinamentos a serem ministrados para os membros da equipe do projeto que ainda 

não os tenham realizado, além dos treinamentos previstos em lei: 

• Treinamentos relacionados com integração de novos contratados 

• Treinamentos de team building. 

• Treinamentos de segurança do trabalho. 

• Treinamento relacionado com questões de qualidade. 

c) Avaliação da Equipe do Projeto 

Os resultados serão avaliados através do envio das interações concluídas, e de reuniões 

entre a equipe do projeto e o GP. O secretário fica encarregado de arquivamento de dados 

levantados pelo administrador. sob direção do GP. 

Periodicamente a equipe deve realizar avaliações para verificar como está o andamento 

da construção em todos os itens necessários para o desenvolvimento da ponte e como está a 

execução do processo. 

Os Boletins de Medição formam a base de dados formalizada para acompanhamento 

físico-financeiro e avaliação de desempenho da respectiva equipe contratada. 

Em cada reunião será elaborado um documento contendo as informações sobre o 

andamento do projeto, possíveis ajustes e avaliações individuais de cada membro da equipe, e 

principalmente a opinião e avaliação do cliente frente ao que já foi desenvolvido. 

d) Reconhecimento e Bonificação 

Como não há recursos gerenciais destinados a reserva não haverá bonificação da equipe. 
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e) Conformidades 

Toda a contratação dos funcionários da construção deverá ser feita por empresas 

terceirizadas, mas será de responsabilidade do Consultor de Recursos Humanos a fiscalização 

para que se tenha certeza que todas as exigências legais trabalhistas estão sendo atendidas.  

f) Segurança, meio ambiente e saúde do trabalho 

As medidas de segurança, meio ambiente e saúde do trabalho são observadas na NR18. 

Todos os colaboradores da construção civil e visitantes a campo devem utilizar EPI 

(Equipamentos de Proteção Individuais) correspondente à área e atividade de trabalho 

desenvolvida: botinas, luvas, capacetes, máscaras, óculos, aventais, abafadores de ruído, etc. 

Todos os colaboradores do projeto e visitantes a campo devem ter participado da integração e 

ter recebido o correspondente Treinamento de Segurança do Trabalho. 

g) Documentos obrigatórios para controle de acordo com legislação vigente: 

• Cópia da carteira de trabalho de todos os funcionários contratados pela empresa 

responsável pela construção civil.  

• Cópia dos Certificados que comprovam que os trabalhadores foram devidamente 

treinados nas Normas de Segurança Nacionais exigidas nas funções respectivas. 

Todas as documentações referentes a Recursos Humanos, enviadas pela terceirizada da 

construção civil, também terão que estar salvas na pasta do projeto no servidor de arquivos do 

escritório de projetos. 

 

5.7 Plano de Gerenciamento de Comunicações 

5.7.1 Identificação dos Stakeholders 

 Exemplos de lista de identificação de stakeholders: 

STAKEHOLDERS INTERNOS 

Nome Papel Responsabilidades Unidade Cargo Email/telefone 

Barbara 
Sponsor 

Patrocinar projeto Cliente Diretor dile@batll 

5665-9985 

Gustavo Gerente de 

projetos 

gerenciamento do projeto Consult Gerente Gustavo@gustavo 

5658-9986 
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Nome Papel Responsabilidades Unidade Cargo Email/telefone 

João 

Adminis-

trador 

controle dos processos 

dentro das restrições de 

escopo, tempo, 

orçamento e qualidade.  

Adm Secretário João@joao 

3356-9988 

Tabela 18–Identificação de stakeholders internos  

Fonte: arquivo pessoal 

 

STAKEHOLDERS EXTERNOS 

Nome Interesse Organização Responsabilidade Cargo Email/telefone 

Juca Receber 

comunicados 

oficiais a 

respeito da 

obra. 

Prefeitura Imprensa da prefeitura Secretário de 

Comunicações 

Juca@juca 

4555-9823 

Mario Gerenciar o 

plano diretor 

do município 

Prefeitura Executar a política de 

zoneamento do 

município 

Secretário de 

urbanismo 

Mario@mario 

7756-9835 

Luiza Fiscalização 

ambiental 

Estado Monitorar execução da 

política ambiental 

Fiscal do IAP Luiza@luiza 

5569-2165 

Ana Receber 

informações 

do projeto 

Comunidade Repassar informações e 

representar comunidade 

Presidente da 

associação de 

moradores 

bairro@bairro 

8843-2625 

Erico Prestar 

serviços 

Fornecedor Construção civil Proprietário 

empreiteiro 

2342-8834 

Tabela 19–Identificação de stakeholders externos 

Fonte: arquivo pessoal 

 

5.7.2 Matriz de Comunicações 

A matriz de comunicação a seguir tem o objetivo de mapear as principais 

comunicações entre as partes interessadas do projeto. Mudanças devem ser realizadas em caso 

de conflitos, pedidos do cliente, ou alterações na equipe do projeto. 
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MATRIZ DE COMUNICAÇÕES 

Mensagem 
Resutados 

Esperados 
Audiência Veículo 

Fonte de 

informação 
Frequência Data Responsável 

Fomalização 

do projeto 

Autoriz 

início 

projeto 

Gerente do 

Projeto 

Carta 

oficial 

-- Evento 

único 

Início 

do 

Projeto 

Patrocinador 

do projeto 

Informe 

financeiro 

Comunic 

do status 

financeiro 

Patrocinad

or do 

projeto 

Reuniões 

- Email 

Dia a dia do 

projeto 

Semanal -- Gerente do 

projeto 

Informes 

gerais 

externos  

Informaçõ

es sobre a 

cidade de 

São José 

dos Pinhais 

- Gerente 

do Projeto 

- Equipe 

de projeto 

- Email Imprensa e 

internet 

Semanal 

Imediatamen

te conforme 

fonte de 

informação 

-- Administra-

dor 

Informes do 

projeto 

Comunic 

principais 

marcos 

- Sponsor Reuniões 

- Email 

Dia a dia do 

projeto 

Semanal 

Conforme 

demanda 

-- Gerente do 

projeto 

Relatório de 

status 

status da 

obra aos 

stakehol. 

- Equipe 

do projeto 

Reuniões 

- Email 

Dia a dia do 

projeto 

Semanal -- Gerente do 

projeto 

Relatório 

técnico  

riscos 

técnicos do 

projeto 

- Equipe 

técnica do 

projeto 

Reuniões  

- Email 

Dia a dia do 

projeto 

Semanal --  

Solicitação de 

mudança 

Inicio do 

processo 

de 

mudança 

dentro do 

projeto 

Gerente do 

projeto 

Relatório 

por email 

Mudança 

necessária 

detectada 

pela equipe 

de projeto 

Conforme 

demanda 

-- Equipe do 

projeto 

Comunicado 

oficial 

Comunicaç

ão de 

progresso e 

conclusão 

da obra 

Prefeitura 

Estado 

Imprensa 

Advogado 

- Email 

Entrevist 

Dia a dia do 

projeto 

Semestral  Deman

da ou 

Fim da 

obra 

(2017) 

Gerente do 

projeto 



73 

 

Mensagem 
Resutados 

Esperados 
Audiência Veículo 

Fonte de 

informação 
Frequência Data Responsável 

Apresentação 

dos 

Resultados 

Comunicar 

conclusão 

de etapas, 

avanços, 

impactos e 

mudanças 

necessárias

, e fim de 

projeto 

-Prefeitura 

- Imprensa 

sponsor 

- Equipe 

do Projeto 

Press 

Release 

- Conforme 

demanda 

 

Conclusão 

da Obra 

 Gerente do 

projeto 

Tabela 20– Matriz de Comunicação 

Fonte: arquivo pessoal 

 

5.7.3 Plano de Comunicação 

O Plano de Comunicação a seguir mostra de forma gráfica o modelo de comunicação 

adotado de forma  resumida apresentando a frequência das comunicações realizadas nos 

projetos, stakeholders envolvidos e o objetivo delas: 



74 

 

 

Figura 15 – Envolvimento dos stakeholders com o projeto 

Fonte: Arquivo pessoal 
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5.8 Plano de Gerenciamento de Riscos 

 Neste projeto fica estabelecida a quantidade de no mínima de riscos para serem 

gerenciados. Esta quantidade é 20. 

 

5.8.1 Matriz de Responsabilidades de Gerenciamento de Riscos 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE – GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Membro da Equipe Responsabilidades 

GP - Certificar que os riscos foram identificados e tratados de modo a 

aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir a 

probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto. 

- Monitorar os riscos conforme descrito neste plano. 

- Divulgar informações pertinentes aos riscos do projeto 

Advogado - Assessorar juridicamente o GP em relação às decisões contratuais 

relacionadas aos riscos 

Sponsor - Aprovar o plano de gerenciamento de riscos e suas reservas de 

contingências. 

- Aprovar o uso das reservas de contingência. 

Tabela 21– Matriz de Responsabilidades de Gerenciamento de Riscos 

Fonte: arquivo pessoal 

 

5.8.2 Identificação de Riscos 

 Neste processo a equipe tem que identificar e documentar o máximo de riscos 

possíveis. Vale lembrar que risco é qualquer evento incerto que possa causar algum impacto 

no projeto, seja ele positivo ou negativo. 

A Identificação dos riscos foi gerada pela aplicação das seguintes ferramentas: 

 brainstorming de ideias da equipe de projetos 

 estudo das premissas do projeto 

 dados de projetos passados similares 

 dados dos elementos gerados pelas demais áreas de gerenciamento do projeto 

 leis e normas 
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a) Registro de Riscos: 

Após a formação definitiva da equipe de projetos, a lista de riscos deverá ser revisada e 

possíveis riscos identificados deverão ser adicionados. 

LISTA DE RISCOS 

Id Descrição do risco Descrição do Impacto 

1 Chuvas além dos índices históricos 

dos últimos 10 anos para a região 

Atraso no cronograma. 

2 Greve dos funcionários em período 

superior a 15 dias 

Atraso no cronograma e maior desembolso 

com salário dos funcionários. 

3 Alta no preço dos insumos para a 

obra. 

Aumento de custos. 

4 Disponibilidade de mão de obra 

especializada devido a baixa 

quantidade de obras ocorrendo nesse 

momento.  

Cronograma mais folgado e diminuição de 

homens necessários. 

5 Elevação da taxa de juros Crédito para realização da obra mais caro 

podendo inviabilizar o projeto. 

6 Alteração de leis trabalhistas com 

oneração de folha de pagamento 

Aumento de custos 

7 Alteração de leis ambientais com 

incremento de exigências 

Aumento de custos, incremento de tempo 

8 Alteração de Normas 

Regulamentadoras com incremento de 

exigências 

Aumento de custos 

9 Avarias à obra decorrentes de 

acidentes de carro 

Aumento de custos, incremento de tempo 

10 Avarias à obra decorrentes de 

vandalismo de terceiros 

Aumento de custos, incremento de tempo 

11 Inexistência de pontos de acesso a 

internet para o canteiro de obra 

Aumento de custos 

12 Reajuste de salários acima do índice 

previsto de inflação IGPM/FGV 

Aumento de custos 

13 Não recebimento diário da matéria 

prima de uso diário 

Incremento de tempo 

14 Alterações pontuais de perfil 

geológico 

Alteração de projeto de engenharia, aumento 

de custo e incremento de tempo 

15 Atraso no processo de licenciamento 

ambiental 

Incremento de tempo 

16 Negligência ou Incapacidade técnica 

da empresa contratada para execução 

da obra 

Nova licitação, aumento de custos, 

incremento de tempo 



77 

 

Id Descrição do risco Descrição do Impacto 

17 Aplicação de material fora de 

especificação 

Demolição, aumento de custos, incremento de 

tempo 

18 Acidente de carro devido a 

interferência da obra 

Aumento de custos, paralisação da obra, 

incremento de tempo 

19 Avaria a patrimônio de terceiros 

devido a interferência da obra 

Aumento de custos 

20 Assaltos e roubos aos canteiros de 

obra 

Reposição do bem roubado, aumento de 

custos 

21 Execução da obra em desacordo com 

o projeto de engenharia 

Demolição, aumento de custos, incremento de 

tempo 

22 Chuvas abaixo da média histórica 

prevista 

Aumento da velocidade da obra 

23 Não haver greves Aumento da velocidade da obra 

24 Diminuição do preço de insumos Diminuição de custos 

25 Diminuição da taxa de juros  Melhor acesso a crédito 

26 Acidentes de trabalho com morte Paralisação da obra, aumento de custos 

27 Uso da infraestrutura educacional da 

cidade para treinamento da equipe de 

mão de obra 

Educação, motivação e disciplina da equipe. 

Aceleração da velocidade da obra 

28 Início de projeto similar na região da 

cidade de São José dos Pinhais 

Uso da mesma equipe e equipamentos sem 

haver necessidade de desmobilização. 

Diminuição de custos 

29  Aproveitamento da infraestrutura 

existente desapropriada como apoio 

ao canteiro de obra 

 Aceleração da velocidade da obra 

Tabela 22 – Lista de Riscos 

Fonte: arquivo pessoal 

 

5.8.3 Análise Qualitativa de Riscos 

a) Definições 

DEFINIÇÕES DE PROBABILIDADE  DOS RISCOS 

Classificação Probabilidade Nota 

Muito baixa 0 a 20% 1 

Baixa 21 a 40% 2 

Média 41 a 60% 3 

Alta 61 a 80% 4 
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Classificação Probabilidade Nota 

Muito Alta > 81% 5 

Tabela 23 – Qualificação de Probabilidade de Riscos 

Fonte: arquivo pessoal 

 

DEFINIÇÕES DE IMPACTO DOS RISCOS 

 Muitobaixo 

(Nota = 1) 

Baixo 

(Nota = 2) 

Médio 

(Nota = 3) 

Alto 

(Nota = 4) 

Muito alto 

(Nota = 5) 

Custo 

Até 2% no 

orçamento 

De 2 a 5% no 

orçamento 

De 5 a 8% no 

orçamento 

De 8 a 10% no 

orçamento 

Acima de 

10% no 

orçamento 

Tempo 
Até 2% no 

prazo total 

De 2 a 5% no prazo De 5 a 8% no prazo De 8 a 10% no 

prazo 

Acima de 

10% no prazo 

Escopo 

 Mudança impactará 

no custo 

Mudança impactará 

no custo e no tempo  

Mudança 

impactará no 

custo, tempo e 

qualidade  

 

Tabela 24 – Qualificação de Impacto de Riscos 

Fonte: arquivo pessoal 

O grau do risco (G = I x P) está definido na matriz de probabilidade x impacto demonstrada 

abaixo. 

b) Matriz de Probabilidade x Impacto - na tabela abaixo a pontuação qualificativa é obtida 

pela multiplicação da nota da probabilidade pela do impacto: 

Probabilidade      

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

Impacto 1 2 3 4 5 

Tabela 25 – Pontuação Qualificativa de Riscos 

Fonte: arquivo pessoal 
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Os graus de riscos serão priorizados da seguinte forma:  

 15 a 25 (Vermelho): risco elevado; 

 6 a 12 (Amarelo): risco médio;  

 1 a 5 (Verde): risco baixo. 

c) Classificação dos Riscos 

CÁLCULO DO GRAU DE RISCO 

Id Descrição do risco Descrição do Impacto 
Probab. Impac. Grau do 

Risco 

1 Chuvas além dos índices 

históricos dos últimos 10 

anos para a região 

Atraso no cronograma. 
2 4 8 

2 Greve dos funcionários em 

período superior a 15 dias 

Atraso no cronograma e maior 

desembolso com salário dos 

funcionários. 

4 3 12 

3 Alta no preço dos insumos 

para a obra. 

Aumento de custos. 
2 4 8 

4 Disponibilidade de mão de 

obra especializada devido a 

baixa quantidade de obras 

ocorrendo nesse momento.  

Cronograma mais folgado e 

diminuição de homens necessários. 
3 3 9 

5 Elevação da taxa de juros Crédito para realização da obra 

mais caro podendo inviabilizar o 

projeto. 

2 5 10 

6 Alteração de leis trabalhistas 

com oneração de folha de 

pagamento 

Aumento de custos 
1 3 3 

7 Alteração de leis ambientais 

com incremento de 

exigências 

Aumento de custos, incremento de 

tempo 
3 3 9 

8 Alteração de Normas 

Regulamentadoras com 

incremento de exigências 

Aumento de custos 
2 3 6 

9 Avarias à obra decorrentes 

de acidentes de carro 

Aumento de custos, incremento de 

tempo 
1 1 1 

10 Avarias à obra decorrentes 

de vandalismo de terceiros 

Aumento de custos, incremento de 

tempo 
4 2 8 

11 Inexistência de pontos de 

acesso a internet para o 

canteiro de obra 

Aumento de custos 
3 1 3 

12 Reajuste de salários acima 

do índice previsto de 

inflação IGPM/FGV 

Aumento de custos 
2 3 6 

13 Não recebimento diário da 

matéria prima de uso diário 

Incremento de tempo 
4 2 8 

14 Alterações pontuais de perfil 

geológico 

Alteração de projeto de 

engenharia, aumento de custo e 

incremento de tempo 

2 3 6 
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Id Descrição do risco Descrição do Impacto 
Probab. Impac. Grau do 

Risco 

15 Atraso no processo de 

licenciamento ambiental 

Incremento de tempo 
4 3 12 

16 Negligência ou Incapacidade 

técnica da empresa 

contratada para execução da 

obra 

Nova licitação, aumento de custos, 

incremento de tempo 
5 4 20 

17 Aplicação de material fora 

de especificação 

Demolição, aumento de custos, 

incremento de tempo 
5 3 15 

18 Acidente de carro devido a 

interferência da obra 

Aumento de custos, paralisação da 

obra, incremento de tempo 
1 2 2 

19 Avaria a patrimônio de 

terceiros devido a 

interferência da obra 

Aumento de custos 
1 5 5 

20 Assaltos e roubos aos 

canteiros de obra 

Reposição do bem roubado, 

aumento de custos 
5 2 10 

21 Execução da obra em 

desacordo com o projeto de 

engenharia 

Demolição, aumento de custos, 

incremento de tempo 
5 2 10 

22 Chuvas abaixo da média 

histórica prevista 

Aumento da velocidade da obra 
2 2 4 

23 Não haver greves Aumento da velocidade da obra 
1 3 3 

24 Diminuição do preço de 

insumos 

Diminuição de custos 
1 3 3 

25 Diminuição da taxa de juros  Melhor acesso a crédito 
1 3 3 

26 Acidentes de trabalho com 

morte 

Paralisação da obra, aumento de 

custos 
1 5 5 

27 Uso da infraestrutura 

educacional da cidade para 

treinamento da equipe de 

mão de obra 

Educação, motivação e disciplina 

da equipe. Aceleração da 

velocidade da obra 

3 5 15 

28 Início de projeto similar na 

região da cidade de São José 

dos Pinhais 

Uso da mesma equipe e 

equipamentos sem haver 

necessidade de desmobilização. 

Diminuição de custos 

1 5 5 

29  Aproveitamento da 

infraestrutura existente 

desapropriada como apoio ao 

canteiro de obra 

 Aceleração da velocidade da obra 
1 1 1 

Tabela 26 – Cálculo do Grau de Risco 

Fonte: arquivo pessoal 

 

5.8.4 Análise Quantitativa de Riscos 

 Para efeito deste trabalho, por se tratar de uma etapas mais trabalhosas, daqui para 

frente somente serão demonstrados os riscos de grau elevado: 
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EXTRATO DOS RISCOS DE GRAU ELEVADO 

Id Descrição do risco Descrição do Impacto 
Probab. Impac. Grau do 

Risco 

16 Negligência ou Incapacidade 

técnica da empresa 

contratada para execução da 

obra 

Nova licitação, aumento de custos, 

incremento de tempo 
5 4 20 

17 Aplicação de material fora 

de especificação 

Demolição, aumento de custos, 

incremento de tempo 
5 3 15 

27 Uso da infraestrutura 

educacional da cidade para 

treinamento da equipe de 

mão de obra 

Educação, motivação e disciplina 

da equipe. Aceleração da 

velocidade da obra 

3 5 15 

Tabela 27 – Extrato dos Riscos de Grau Elevado 

Fonte: arquivo pessoal 

 Aqui deseja-se saber o valor monetário esperado. Este processo trata de quantificar 

numericamente, com o máximo de precisão possível, a probabilidade de acontecimento do 

evento e o seu  impacto financeiro no projeto caso aconteça. Desta maneira, para fins de 

orçamento, de cálculo de reservas financeiras, obtemos o valor do risco em unidade 

monetária, pela multiplicação da probabilidade pelo valor esperado do risco:  

VErisco=Prob●Impac 

 

5.8.5 Planejamento de Respostas aos Riscos 

a) Tipos de respostas a riscos; dois antes do evento de risco e dois após: 

 - Contenção 

 - Alavancagem  

 - Contingência 

 - Aproveitamento 

b) Estratégias de respostas a riscos; sendo 4 para ameaças e 4 para oportunidades. 

Estratégias de respostas a ameaças: 

 - Aceitar: indiferente 

 - Evitar: zera a probabilidade 
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 - Mitigar: diminui a probabilidade e/ou impacto 

- Transferir: diminui a probabilidade e/ou impacto por transferência a um terceiro 

Estratégias de respostas a oportunidades: 

- Aceitar: indiferente 

- Provocar: faz o evento acontecer 

- Melhorar: aumenta probabilidade e/ou impacto 

- Compartilhar: aumenta a probabilidade e/ou impacto por compartilhamento com um 

terceiro 

c) Novo Valor Esperado Após Respostas 

 Neste processo obtemos o orçamento do projeto composto pelo valor base, os valores 

esperados dos riscos e valores esperados das respostas aos riscos. 

VEprojeto=Vbase ±∑CR ±∑VEameaças±∑VE oportunidades±∑VE contingência±∑VE aproveitamento, onde: 

VEprojeto = Valor Esperado do Orçamento do projeto 

Vbase = Orçamento do projeto sem riscos 

CR = Custo das respostas de contenção e alavancagem 

VEameaças= Prob●Impac (ameaças) 

VE oportunidades= Prob●Impac (oportunidades)  

VE contingência=Prob●Custo contingência 

VE aproveitamento=Prob●Custo aproveitamento 

 Neste processo deve-se também identificar de quem é a responsabilidade de 

monitoramento, qual o momento do controle, quem responde, qual o gatilho e documentar as 

alterações nas outras áreas. 
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5.8.6 Registro de Riscos 

EXTRATO DOS RISCOS DE GRAU ELEVADO 

Id Descrição do risco Descrição do Impacto 
Probab. Impac. Grau do 

Risco 

16 Negligência ou Incapacidade 

técnica da empresa 

contratada para execução da 

obra 

Nova licitação, aumento de custos, 

incremento de tempo 
5 4 20 

Tabela 28 – Extrato dos Riscos de Grau Elevado 

 Causa raiz: Negligência ou incapacidade técnica da empresa contratada para execução 

da obra 

 Impacto: Rescisão de contrato, nova licitação, refazer trabalho em desacordo, atraso 

de obra 

 Categoria: Operacional 

 Gatilho: dificuldade para fazer o trabalho, baixa performance 

 Probabilidade: 80% 

 Impacto: R$100.000,00 

 Estratégia: Mitigar 

 Quando monitorar: construção das edificações 

 Responsável por monitorar: tecnólogo 

 Resposta: procurar um segundo empreiteiro 

 Responsável pela resposta: administrador 

 Custo de contingência: R$5.000,00 

 Alterações de cronograma e plano de projeto (20 dias): R$15.000,00 

 

5.8.7 Controle de Riscos 

 Tem função de avaliar discrepâncias entre o planejamento e a ocorrência dos riscos. As 

mudanças solicitadas deverão ser tratadas como previsto no plano integrado de mudanças. 

 Durante o controle de riscos é recomendado fazer acompanhamento dos seguintes 

fatores: 

 Observância aos gatilhos 

 Reavaliação dos riscos registrados 
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 Quantidades de reservas 

 Eficiência das respostas implementadas 

 Avaliar as mudanças necessárias 

 

5.9 Plano de Gerenciamento de Aquisições 

5.9.1 Planejamento de Aquisições 

 Trata de decidir o que, como e quando fazer as aquisições, identificar fornecedores em 

potencial e integrar com as outras áreas. 

 O que comprar? A equipe de projeto tem que determinar quais pacotes de trabalho 

adquirir e quais executar com recursos internos com base em critérios determinados por 

decisões estratégicas da empresa, tais como: capacidade da equipe, disponibilidade ou não de 

recursos, disponibilidade de tempo, necessidade de fornecimento especializado, patentes, 

disponibilidade de fornecedores confiáveis. 

 Os pacotes de trabalho da EAP a serem comprados são listados no MAPA DE 

AQUISIÇÕES, onde cada linha no mapa corresponde a uma concorrência. No mapa de 

aquisições é listado o que comprar, como comprar, quando, de quem, porquê, quem compra, 

quanto custa e qualquer outra referência que a equipe de projeto julgar necessário. 

EXEMPLO DE MAPA DE AQUISIÇÕES 

ID Ref 

na 

EAP 

Descrição Provável 

fornecedor 

Data da 

entrega 

Data 

para 

fechar 

contrato 

Orçamento Critério 

Make or 

Buy 

xxx 2.1.3 Esquadrias 

com 

mosaico 

Vidraçaria 

Campina; 

Janelas 

Curitiba  

Jan/2016 Out/2015 38.000,00 Disp de 

fornecedores 

de 

confiáveis 

Tabela 29 – Exemplo de Mapa de Aquisições 

Fonte: arquivo pessoal 

 Após fazer o mapa de aquisições a equipe de projeto reavalia a EAP afim de identificar 

novos riscos e revisa o registro de riscos, uma vez que já se tem ideia do que tem que ser feito 

e o que tem que ser comprado. 
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 A cada aquisição é atribuído um risco que será respondido no planejamento de 

projetos, na escolha dos fornecedores, modalidade de contratação e cláusulas contratuais, na 

administração e encerramento de contrato. 

 

5.9.2 Executando Aquisições 

 Nesta fase os prováveis fornecedores são acionados para seleção. Os fornecedores 

apresentam as propostas, orçamentos, qualificações, enfim a resposta aos requisitos da 

aquisição. É feita a negociação e a contratação. 

 Os requisitos da aquisição são variados conforme a complexidade e grau de risco 

variados de cada uma das aquisições. Os convites aos fornecedores podem ser feitos por 

telefone, contato direto, correspondência ou publicações. Cada aquisição exige um tipo de 

convite. As aquisições mais complexas e arriscadas devem ser acompanhadas da 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO e da minuta de contrato. 

 Exemplo do conteúdo da declaração de trabalho: 

 Especificações de engenharia 

 Finalidade 

 Qualidade 

 Prazo 

 Garantia 

 Local de entrega 

Para os contratos de longo prazo devem ser discutidas as formas de pagamento, os 

critérios de medição, condições de aceitação parcial e total, acordar as evidências de 

conclusão parcial e total, seguro ou caução garantindo a perfeita conclusão da obra, seguro ou 

caução garantindo reclamações trabalhistas, documentos de cobrança e quitação. 

Seleção de fornecedores: A equipe de aquisições, com base nos ativos de 

gerenciamento de riscos vai estabelecer os critérios de habilitação de fornecedores. Os 

fornecedores serão avaliados por critérios eliminatórios e classificatórios. 

Critérios eliminatórios visam selecionar um grupo de fornecedores capazes de atender 

aos requisitos da aquisição. Os critérios classificatórios visam eleger entre os fornecedores 

eliminados, o ganhador da concorrência. 
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 Exemplos de critérios eliminatórios: 

 Tempo de mercado 

 Referências positivas de trabalhos anteriores 

 Capacidade técnica 

 Regularização jurídica 

 Capacidade de produção 

 Quadro de profissionais 

 Disponibilidade de equipamentos 

Exemplos de critérios classificatórios: 

 Menor preço 

 Melhor qualidade 

 Melhor equipe técnica 

 Menor prazo 

 Produto acima da expectativa 

 Maior garantia 

 Melhor serviço pós venda 

Modalidade de contratação: equipe de aquisições, com base nos ativos de 

gerenciamento de riscos vai eleger a melhor modalidade de contratação do fornecedor para 

cada tipo de aquisição. O grau de risco varia de acordo com o tipo de contrato, portanto o 

contrato é uma resposta ao risco da aquisição. 

Exemplos de Contratos de Preço Fixo (PF) 

a. Preço Fixo Garantido (PFG)- atenção para descrição precisa do produto ou 

serviço a ser adquirido; 

b. Preço Fixo com Remuneração e Incentivo (PFRI) - aplicar em aquisições onde 

se necessita cumprir metas. Atenção para descrição das metas e estabelecimento de 

um teto de preços; 

c. Preço Fixo com Ajuste Econômico do Preço (PF-AEP) - contratos acima de 1 

ano com cláusula de reajuste apontando índice econômico acordado entre as partes. 
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Exemplos de Contratos de Custo Reembolsável 

Estimar os custos do produto ou trabalho a ser adquirido; 

a. Custo Mais Remuneração Fixa (CMRF) - prever reembolso dos custos reais e 

legítimos e estabelecer uma remuneração fixa sobre os custos estimados para o 

projeto com pagamento após o trabalho concluído; 

b. Custos Mais Remuneração de Incentivo (CMRI) - prever reembolso dos custos 

reais e legítimos e estabelecer uma remuneração de incentivo se o fornecedor 

alcançar metas acordadas entre as partes; caso o custo final seja diferente do custo 

inicial estimado, compartilhar com o fornecedor as diferenças em função de uma 

proporção pré-negociada entre as partes; 

c. Custo Mais Remuneração Concedida - prever reembolso dos custos reais e 

legítimos. A determinação da remuneração e critérios de desempenho do 

fornecedor e seu pagamento é de caráter subjetivo ao comprador. 

Contratos de Tempo e Material (T&M) 

Utilizar quando não há possibilidade de se elaborar com precisão uma declaração de 

trabalho. Estabelecer um teto afim de evitar crescimento ilimitado de custos. De preferência 

estabelecer preços unitários de mão-de-obra e/ou material incluído o BDI do fornecedor. 

Contratos EPC (Engineering Procurement and Construction) 

Contratação de empresa especializada com objetivo de transferir os riscos de 

engenharia, construção e execução do trabalho. 

Contratos Turn Key 

Modalidade a ser utilizada onde a empresa contratada assume responsabilidade total do 

trabalho até que o mesmo seja concluído e entregue em pleno funcionamento. O contratado 

deve ter autonomia e não pode sofrer interferência pelo contratante quanto à escolha e 

execução dos procedimentos e metodologia de trabalho. 

Contrato de Aliança 

Para contratos de confiança mútua entre contratante e contratado. Unificar e integrar as 

equipes; desenvolver o projeto e especificações em comum acordo; estabelecer teto de custo e 

meta de custo; discutir remuneração fixa de lucro do contratado e partilhar resultados 

conforme acordo pré-negociado. 
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5.9.3 Controlando Aquisições 

 O processo de controlar aquisições consiste em fazer com que o contrato de cada 

aquisição seja cumprido. Nesta fase a equipe de projeto abre o contrato, que pode ser por uma 

reunião ou um simples aperto de mãos, fiscaliza, acompanha o desempenho, faz os relatórios 

de progresso, administra os faturamentos e pagamentos, faz reuniões com o contratado para 

validar as medições, tirar dúvidas. 

 Nos contratos de obra utiliza-se o RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) e o 

BOLETIM DE MEDIÇÃO PROVISÓRIO OU MEDIÇÃO FINAL (BM). O RDO pode 

contemplar informações sobre as condições climáticas, quantidades e funções de 

trabalhadores no campo, material e equipamentos mobilizados no dia, atividades 

desenvolvidas, observações a respeito de dificuldades e dúvidas encontradas. O BM apresenta 

o período de medição, as quantidades medidas até o início do período, o acumulado ao final 

do período, o realizado no período, tudo em unidades de medida correspondentes e valores. 

 Na apresentação do BM é apresentado o RDO, relatório fotográfico, relatórios de 

ensaios de materiais aplicados, certificados de garantia de materiais aplicados, evidências de 

aplicação de materiais e execução do respectivo serviço, relatório de custos extra, despesas 

reembolsáveis e suas evidências. 

 Após a medição é feito o faturamento e pagamento. Trabalho medido é aceite parcial 

da entrega. A aprovação do boletim de medição final é aceite da entrega total, portanto a 

entrega deve estar dentro dos requisitos do escopo, validada pela área de qualidade. 

 As solicitações de mudança serão tratadas de acordo como previsto no plano integrado 

de mudanças. 

 

5.9.4 Encerrando Aquisições 

 Os contratos podem terminar de três formas: Rescisão, Resilição ou Terminação. A 

terminação de contrato se dá quando as partes cumprem todas as obrigações acordadas sem 

pendências umas com as outras. A Resilição é se dá por acordo mútuo. A rescisão se dá por 

quebra de contrato por uma das partes. 

 Nesta fase é fechada a pasta de arquivo do contrato que pode conter: 

 Contrato e alterações 
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 Cronograma e alterações 

 Solicitações de mudança 

 Comunicações 

 Medições 

 Faturas/pagamentos e recibos 

 Relatórios de obra 

 Relatório fotográfico 

 Proposta do fornecedor 

 Projetos de engenharia 

 Lições aprendidas 

 

5.10 Plano de Gerenciamento de Stakeholders 

 Como já foi visto no estudo das características sociais e culturais da população 

impactada pela implantação do cemitério, a maior barreira para o sucesso do projeto é a 

opinião pública influenciada pelo planejamento urbano com interesse em desenvolvimento de 

turismo rural. Portanto esta área de gerenciamento deve ser priorizada em relação às demais. 

 Os principais objetivos do gerenciamento de stakeholders neste projeto são: 

 Lidar com a opinião pública afim de se obter mais facilmente as licenças 

 Lidar com a opinião pública afim de impedir a formação do Conselho dos 50.  

 

5.10.1 Identificação dos Stakeholders 

 A equipe de projeto tem que identificar todas as pessoas e organizações que podem ser 

afetadas pelo projeto, seu envolvimento e influência no projeto. É necessário também 

identificar o foco gerencial adequado para cada stakeholder. 

a) Stakeholders Primários: Aqueles que têm ligação direta, obrigação formal ou legal 

com a equipe do projeto. Patrocinador do projeto, equipe de projeto, colaboradores, 

fornecedores, prefeitura, estado. 

b) Stakeholders Secundários: Aqueles que não têm obrigação formal ou legal com a 

equipe de projeto, porém têm ou acreditam ter interesse no resultado do projeto. Por 
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exemplo vizinhos, Comunidade, ONGs, mídia, concorrentes, cônjuges e família ou 

amigos dos stakeholders primários. 

 Deste processo de identificação é obtido o Registro de Stakeholders, como exemplo da 

tabela a seguir: 

REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID Nome Organização Cargo Função no Projeto Contato 

1 Gustavo Equipe de 

projeto 

Gerente Gerente de Projeto Email, telefone, endereço 

2 Tânia Conselho 

comunitário 

Diretora - Email, telefone, endereço 

3 João Associação dos 

funerários 

Diretor - Email, telefone, endereço 

Tabela 30 – Exemplo Registro de Stakeholders 

Fonte: arquivo pessoal 

 

5.10.2 Análise dos Stakeholders 

 Neste processo a equipe de projeto identifica o relacionamento de cada um dos 

stakeholders com o projeto, sejam positivos ou negativos. A equipe identifica os interesses e 

requisitos de cada um, seu comportamento, poder de influência individual e os riscos. 

a) Interesse dos stakeholders: a equipe agrupará os stakeholders de acordo com o nível 

de poder e expectativas. 

b) Poder  dos stakeholders: a equipe vai identificar o poder que cada stakeholder tem 

no projeto, a origem e como vai usá-lo. 

Tabela para análise de poder e interesse do stakeholder: 

O grau de poder e de interesse são avaliados de 1 a 10, pela equipe de projeto. A nota de 

priorização é obtida pela multiplicação do grau de interesse pelo grau de poder. Os níveis 

de engajamento serão determinados pela tabela auxiliar. O nível de engajamento é 

classificado de acordo com a segunda tabela auxiliar. 
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TABELA AUXILIAR: PODER / INFLUÊNCIA 

Coercitivo Baseado no medo 

Conexão Baseado nas conexões a redes ou pessoas com influência ou importantes, dentro ou fora 

das organizações 

Recompensa Baseado na habilidade em prover recompensas através de incentivos para adesão 

Legitimação Baseado na posição hierárquica ou organizacional 

Referência Baseado na personalidade: admiração, simpatia; ou seja, pela capacidade de influenciar 

Informação Baseado na posse ou acesso a informação percebida como valiosa 

Expert Baseado no expertise, skill, conhecimento, capacitação e portanto influencia pelo respeito 

existente 

Tabela 31 – Exemplo Análise de Poder do Stakeholder 

Fonte: adaptação Bahia (2014, p.26) 

I

D 
ANÁLISE DE STAKEHOLDERS 

Stakehol

der 

Poder Interesse no projeto Priorização Comportamento 

e Reações 

Posicio-

namento 

(a favor / 

contra) 

Potencial 

impacto no 

projeto 
Nome Origem 

/forma 

Grau 

(a) 

Expectativa Grau 

(b) 

Nota 

(a●b) 

Prioriz 

1 Gustavo Legitima

ção 

10 Sucesso 8 80 2 Dedicação de 

trabalho 

Favor Alto 

2 Tânia Coercitiv

o 

7 Impedir 10 70 3 Busca de meios 

legais de 

mpedimento 

Contrá Alto 

3 João Referênci

a 

10 Obter 

participação 

em resultados 

10 100 1 Político Contrá Alto 

Tabela 32 – Exemplo Análise de Poder do Stakeholder 

Fonte: adaptação Bahia (2014, p.23) 

 

5.10.3 Engajamento dos Stakeholders 

 Para Bahia (2014, p.32), o engajamento de stakeholder trata de como gerenciar o 

comportamento e reação do stakeholder e consequente impacto no projeto. Baseando-se nos 

ativos de processo de análise, há necessidade de se discutir as diversas estratégias tais como 

neutralizar o stakeholder, como manter apoio do stakeholder, balancear expectativas 
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divergentes, enfim qual seria a forma ideal no projeto de relacionamento com estes 

stakeholders? 

TABELA AUXILIAR: NÍVEIS DE ENGAJAMENTO 

Desconhece Não tem conhecimento do projeto e seus impactos potenciais 

Resistente Ciente do projeto e seus impactos; resistente à mudança 

Neutro Ciente do projeto e seus impactos; indiferente à mudança 

Apóia Ciente do projeto e seus impactos; favorável à mudança 

Lidera Ciente do projeto e seus impactos; engajado em garantir a mudança 

Tabela 33 – Exemplo Análise de Poder do Stakeholder 

Fonte: adaptação Bahia (2014, p.30) 

O PLANO DE AÇÃO E ESTRATÉGIAS organiza os dados e resultados a análise, 

informações obtidas e decisões da equipe de projeto em um plano de gerenciamento de 

stakeholders, que é integrado às demais áreas do projeto. 

 

5.10.4 Gerenciamento de Stakeholders 

Após identificação dos stakeholders, análise de seus respectivos graus de interesse (b) 

e poder (a), pode se locá-los na MATRIZ PODER X INTERESSE, que orienta a estratégia 

de gerenciamento do stakeholder: 
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 MATRIZ PODER X INTERESSE 

10    

 

 

 

 

 

 

G   

R 

 A 

U   

  

D   

E 

 

 P   

O  

D   

E   

R 

 

(a) 

Manter satisfeito 

 

 

 

Gerenciar de perto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esforço mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manter informado 

 

0 GRAU  DE  INTERESSE   (b) 10 

Figura 16 – Matriz Poder x Interesse 

Fonte: Bahia (2014, p.32) 

 

 

 

I

D 

PLANO DE AÇÃO E ESTRATÉGIAS DE ENGAJAMENTO 

Stake-

holder 

Poder Interesse no projeto Priorização Comportamento e 

Reações 

Posicio-

namento (a 

favor / 

contrário) 
Nome Origem 

/forma 

Grau 

(a) 

Expectativa Grau 

(b) 

Nota 

(a●b) 

Prioriz 

1 Gustavo Legitimação 10 Sucesso pessoal 8 80 2 Superação de desafios. 

Dedicação de trabalho ao 

projeto 

Favor 

2 Tânia Coercitivo 7 Impedir projeto, 

pois ela tem um 

hotel fazenda na 

vizinhança 

10 70 3 Busca de meios legais de 

impedimento – 

CONSELHO DOS 50 

Contrário 

3 João Referência 10 Obter participação 

em resultados 

10 100 1 Busca obter vantagens 

ilícitas por meio de 

influência pública e 

autoridades municipais. 

Contrário 

 

3 1 

2 
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I

D 
PLANO DE AÇÃO E ESTRATÉGIAS DE ENGAJAMENTO 

Potencial de 

Impacto no 

Projeto 

Nível de 

Engajamento 

atual 

Nível de 

Engajamento 

desejado 

Estratégia Ação Quando realizar 

a ação 

1 Gustavo Apóia Apóia Gerenciar de Perto 

Manter nível de 

engajamento 

Motivação de 

trabalho desafiador e 

recompensador 

Permanente 

2 Tânia Resistente Neutro Gerenciar de Perto 

Melhorar nível de 

engajamento 

Neutralizar poder 

 

Manter informada a 

respeito de impactos 

positivos em seu 

hotel. 

Usar influência de 

João no conselho 

comunitário para 

neutralizá-la 

Permanente 

3 João Neutro Apóia Gerenciar de Perto 

Melhorar engajamento 

Usar sua influência 

para neutralizar Tânia 

Manter informado, 

gerar alguma 

oportunidade de 

negócio com ele 

Permanente 

Tabela 34 – Exemplo Análise de Poder do Stakeholder 

Fonte: adaptação Bahia (2014, p.23) 

 A equipe de projeto tem responsabilidade de manter a comunicação com o stakeholder 

conforme previsto no plano de gerenciamento de stakeholders, entender as necessidades e 

resolver quaisquer conflitos assim que apareçam, observando as estratégias descritas no plano.  

 

5.10.5 Monitoramento e Afinação de Estratégias e Planos para Engajamento 

 Nesta etapa controla-se o engajamento dos stakeholders, monitora-se a efetividade da 

aplicação das estratégias e sua eficácia, identifica-se novos stakeholders e solicitam-se 

eventuais mudanças. As mudanças deverão ser tratadas de acordo com o plano integrado de 

mudança. 
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6. CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi propor um plano de gerenciamento de projeto, identificando 

requisitos e a viabilidade com enfoque nos aspectos ambientais, legais e sociais, para a 

implantação de um cemitério na localidade da Campina do Taquaral em São José dos 

Pinhais/PR. Com base no estudo de características culturais, históricas, sociais, pesquisas de 

campo de cunho qualitativo e pesquisa de opinião foi identificado o perfil e a necessidade dos 

clientes e público afetado pelo projeto. A pesquisa bibliográfica a busca das leis que rege a 

implantação de novos cemitérios responde a questão no que tange aos aspectos legais do 

projeto. O fator ambiental determinado pelas características geográficas, geológicas, 

climáticas e hidrológicas é respondido pela pesquisa bibliográfica dos mapas e do processo 

biológico de decomposição cadavérica no meio em que está inserido. 

 

6.1 A Ótica Legal e Ambiental 

Pela ótica legal, sim o projeto é viável.Observamos que a preocupação da lei é proteger a 

saúde do cidadão em relação aos riscos nocivos à saúde pública. Sendo a contaminação do 

lençol freático pelo necrochorume a causa raiz da criação da legislação, este pode ser evitado 

de uma maneira ou outra obedecendo aos requisitos da lei. 

Os requisitos ambientais como foi visto no estudo da bibliografia, são atendidos 

basicamente atendendo-se os requisitos legais. Porém, observamos que há leis mais 

elaboradas, a exemplo dos requerimentos legais da CETESB, onde é previsto o estudo do 

sentido do fluxo de águas subterrâneas e o monitoramento periódico por poços perfurados em 

locais determinados. Melhor seria recomendar, mesmo sem exigência legal, o uso desta 

prática o que funcionaria como controle de qualidade do serviço prestado não só às famílias, 

como também ao meio ambiente e à sociedade. 

O projeto no local indicado atende aos requisitos de legais ambientais: 

 distância razoável de rios e cursos d'água (não é área de manancial) 

 não está localizado em APP 

 fica à jusante de reservatórios de abastecimento público (não é área de manancial) 

 fica à jusante de poços d'água de consumo humano (não é área de manancial) 

 não é terreno cárstico 
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Caso não atenda ao requisito de permeabilidade do solo e cota de lençol freático, como 

previsto em lei, os sepultamentos podem ser realizados acima da superfície do solo tomando-

se o cuidado para evitar a contaminação do meio pelo necrochorume. 

 

6.2 A Ótica Sócio-cultural 

Aprendemos que quando o homem associou os cemitérios antigos ao aumento de 

epidemias como tifo, peste negra etc, houve a mudança de cultura. Foi surgimento da atitude 

hostil à proximidade com os mortos Assim o homem ficou com medo de cadáver humano. 

Cabe ressaltar que este fator até hoje influencia a pesquisa de opinião pública. 

Os requisitos de cunho sócio-culturais são mais difíceis de serem atendidos, haja visto a 

forte cultura negativa relativa ao assunto somada ao perfil de planejamento de zoneamento da 

área com interesse em turismo rural. O empreendedor enfrentaria barreiras significativas de 

opinião pública porque, de acordo com as pesquisas de opinião, ficou claro que o valor 

percebido dos imóveis cai na área onde sai um cemitério novo. Tanto para moradia como para 

negócio a pesquisa mostrou que a percepção de valor e bem estar tem um forte acento 

negativo para o público. 

 

6.3 O Stakeholder 

Por fim, o projeto é viável a partir da ótica deste estudo, porém o empreendedor tem que 

adquirir uma imagem muito positiva e segura frente à comunidade e tem que ser um bom 

negociador. Só assim ele vai conseguir implementar o projeto e depois tocar o negócio com o 

mínimo de barreiras. A chave do sucesso do empreendimento está na sintonização de 

integração da área de stakeholders com as demais áreas de gerenciamento, em especial, riscos. 
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7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

O melhoramento do bem estar público! Uma vez que a lei existente não está de todo 

sendo seguida, o que é mais eficiente fazer de imediato é o simples incremento à fiscalização 

da aplicação das leis existentes levando os cemitérios a se adequarem aos requisitos 

modernos. Tal desdobramento seria refletido de imediato na melhoria de qualidade da saúde 

pública. 

De acordo com o cenário político brasileiro, o que pode acontecer facilmente, de 

imediato, afim de diminuir ainda mais o risco de contaminação do meio ambiente, é o 

incremento de novas exigências legais. Porém tal medida não iria resolver muita coisa uma 

vez que a lei existente mal está sendo cumprida. 

Primeiro é necessário cumprir a lei existente, que é simples e resolve bastante coisa, o 

segundo passo é criar a necessidade de se atender aos requisitos ambientais com maior 

profundidade. Então com a segurança ambiental garantida a mudança de cultura do 

preconceito a cadáveres humanos vai mudar com o tempo e a saúde pública agradecerá. 

 

7.1 Recomendações 

A mobilização da equipe de projeto deverá executar o plano e detalhar os aspectos não 

abordados neste trabalho. 

Recomendamos que após o sequenciamento das atividades, que é processo de 

gerenciamento de tempo sugerido pelo Guia PMBOK® 5ª Edição (2012) e que não está 

aprofundado neste trabalho, seja dimensionado o cronograma por cálculo probabilístico pela 

ferramenta de Simulação de Montecarlo. Também recomenda-se que após a revisão do 

registro de riscos, seja calculado o Valor Esperado do Projeto, levando em consideração o 

mínimo de 20 riscos planejados. Este cálculo deve ser feito pelo método probabilístico 

também com a ferramenta da Simulação de Montecarlo. 

Após a implantação de um cemitério há necessidade de cuidar do gerenciamento de 

stakeholders afim de evitar a mobilização da comunidade no conselho dos 50, que poderia 

fechar o estabelecimento. 
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9. ANEXOS 
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ANEXO I. Plano diretor Campina do Taquaral, São José dos Pinhais (2014) 

 
Figura 17 - Plano Diretor Campina do Taquaral - Zoneamento 

Fonte: adaptação São José dos Pinhais (2014) 

ORTOFOTO 

locação 
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ANEXO II. Ortofoto Campina do Taquaral, Águas Paraná (2000) 

 
Figura 18 – Ortofoto Campina do Taquaral 

Fonte: adaptação Águas Paraná (2000) 

locação 
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LOTEAMENTO 

LOTEAMENTO 
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ANEXO III. Áreas Inundáveis, Águas Paraná (2000) 

 

Figura 19 – Águas Inundáveis 

Fonte: adaptação Águas Paraná (2000) 

locação 
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ANEXO IV. Poços SUDHERSA, poços SANEPAR e reservatórios, Águas Paraná (2000) 

 

Figura 20 – Poços SUDHERSA, poços SANEPAR e reservatórios 

Fonte: adaptação Águas Paraná (2000) 

locação 
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ANEXO V. Uso do Solo, Águas Paraná (2000) 

 
Figura 21 – Mapa do Uso do Solo 

Fonte: adaptação Águas Paraná (2000) 

locação 
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ANEXO VI. Atividade Industrial, Mineradora e Oleira, Águas Paraná (2000) 

 
Figura 22 – Atividade Industrial 

Fonte: adaptação Águas Paraná (2000) 

locação 
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ANEXO VII. RELATÓRIO EMITIDO PELO CEMITÉRIO LUTERANO 
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10. APÊNDICES 
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APÊNDICE I. CANVAS BUSINESS MODEL 

Figura 23 – CANVAS 


