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Resumo 

Este trabalho baseia-se no estabelecimento de melhorias nos canais de comunicação em uma 

empresa do setor químico voltada para mineração. Através de pesquisas bibliográficas e de um 

estudo de caso, busca-se melhoras de desempenho e maior assertividade nos projetos por essa 

desenvolvidos. O Guia PMBOK foi utilizado como a base de conceitos e boas práticas para a 

revisão bibliográfica, assim como a incorporação do conhecimento técnico dos equipamentos e 

o uso de lições aprendidas em projetos anteriores. É sabido que agentes externos e internos 

podem impactar o curso desses projetos, dessa maneira, apresenta-se um estudo em 

equipamentos engenheirados, identificando pontos falhos e oportunidades no processo voltado 

principalmente para o tempo. Assim, o objetivo passa identificação correta dos GAPS, 

confecção de uma matriz de comunicação, uma montagem assertiva de cronograma e 

anotação/atualização das lições aprendidas. Este trabalho ainda pode servir de maneira análoga 

para outros projetos, empresas, profissionais e estudantes, auxiliando na disseminação e 

desenvolvimento do tema.   

Palavras Chave: Canais de Comunicação. Assertividade. Agentes. Equipamentos 

Engenheirados. 

    



 

 

Abstract 

This work is based on the establishment of improvements in communication channels in a 

chemical company focused on mining. Through bibliographical research and a study case 

performance improvement and greater assertiveness is sought in projects development.  The 

PMBOK Guide is used as the basis of concepts and better practices as a literature review as 

well as the equipments technical knowledge and the use of lessons learned from previous 

projects are incorporated. It is known that external and internal agents can affect the course of 

these projects so a study on engineered equipments is necessary identifying weak points and 

opportunities in the process mainly in project time. The objective passes through a correct 

identification of the GAPS, making a communication matrix, an assertive chronogram and 

taking notes/updating the lessons learned. This work can also serve as similar way to other 

projects, companies, professionals and students, assisting in the dissemination and development 

issue. 

Keywords: Communication Channels. Assertiveness. Agents. Engineered Equipment. 
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1. INTRODUÇÃO  

A comunicação é uma ferramenta que acompanha a humanidade desde seus primórdios. 

As sociedades primitivas já percebiam a necessidade de desenvolver uma forma para troca de 

informações e arquivá-la quando necessário. Outro fato observado foi de que existiam formas 

variadas de se transmitir uma necessidade, trocar e compartilhar uma informação promovendo 

a compreensão mútua através de gestos, atos, palavras, figuras etc.  

Sendo os projetos realizados por pessoas, estas, devem compreender as orientações para 

realizar determinada tarefa e cumprir os objetivos estabelecidos. “A maioria das habilidades de 

comunicação é comum para o gerenciamento geral e o gerenciamento de projetos” (PMI, 2008). 

O canal de comunicação é o suporte difusor de transmissão conteúdo entre o emissor e 

entendido pelo receptor, sendo este, formais (processos estruturados, diretivos e produzidos 

com regras) ou informais. Mesmo com todos esses anos de evolução, segundo pesquisa anual 

do PMSURVEY.ORG do ano de 2015, os números indicam a comunicação em projetos como 

item mais crítico percebido pelas organizações nacionais. Mesmo sem auditoria dos resultados 

divulgados, e não devendo ser interpretado como um guia de melhores práticas, esta pesquisa - 

organizada voluntariamente por Chapters do PMI – retratam a realidade observada por centenas 

de organizações vêm trabalhando com relação ao gerenciamento de projetos.  

Comunicação, conforme figura 1 abaixo, aparece no topo da lista entre a competência 

mais necessária e valorizada para gerenciar projetos e antagonicamente, como a de maior 

deficiência dos GP (figura 2 abaixo), segundo as organizações na pesquisa citada no parágrafo 

acima. Como resultado disso, é a mais citada como problema mais frequente em projetos, como 

pode-se observar na figura 3 também abaixo. 
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Figura 1: Principais Habilidades Necessárias e Valorizadas ao Gerenciar Projetos nas Organizações 

Fonte: PMI, 2015 
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Figura 2- Principais Deficiências dos Gerentes de Projetos nas Organizações 

Fonte: PMI, 2015 
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Figura 1: Problema Mais Frequentes em Projetos 

Fonte: PMI, 2015  

 

1.1 TEMA DO TRABALHO DESENVOLVIDO  

Este trabalho tem como objetivo responder a seguinte pergunta: 

Como o aprimoramento dos canais de comunicação pode auxiliar no cumprimento de 

prazos de entrega de equipamentos engenheirados relacionados ao desmonte de rochas na 

Mineração? 

Foi adotado um estudo de caso referente à entrega técnica de equipamentos 

engenheirados relacionados ao desmonte de rochas na mineração de um projeto de grande 

multinacional no município de Canaã dos Carajás/PA. A entrega destes equipamentos está 

vinculada ao atendimento à uma licitação ganha no ano anterior. 

Produtos engenheirados, assim como produtos seriados, tem prazo de entrega a serem 

atendidos. Devido a sua complexidade e individualidade de cada um desses projetos, o cálculo 

desde o termo de abertura até a terminação torna-se complexo de se realizar. Uma nova 
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tendência percebida no mercado é a terceirização de atividades e fornecimentos de subprodutos, 

requerendo um plano eficaz e eficiente de comunicação entre as partes interessadas 

(stakeholders).  

 Esse compartilhamento de responsabilidades com subfornecedores visa baixar 

investimentos e na mesma medida, reduzir o tempo das atividades. Uma empresa especializada 

em um determinado serviço ou produto consegue realizar sua atividade em grande escala, 

dividindo recursos (tempo e custo) entre toda sua produção de maneira mais equilibrada. 

Atividades presentes em um cronograma são dependentes entre si em determinadas 

etapas (predecessoras), dessa maneira, atrasos naquelas identificadas no caminho crítico podem 

impactar de maneira profunda e sem ser possível de ser contornado.  

Da mesma forma, é importante que relatórios sejam elaborados com certa frequência e 

repassado para determinadas pessoas dentro da companhia, atualizando sobre o status e avanço 

do projeto, problemas encontrados e compartilhar responsabilidades. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

Objetivo desse trabalho é propor aprimoramentos dos canais de comunicação visando o 

cumprimento de prazo na entrega.  

1.2.2 Objetivos específicos 

a. Identificar os GAPS encontrados atualmente. 

b. Descrever boas práticas em gerenciamento de comunicação. 

c. Relatar fatos relevantes na construção e entrega técnica de equipamentos engenheirados. 

d. Elaboração de uma matriz de comunicação. 

e. Elaboração de um cronograma. 

f. Registrar lições aprendidas. 
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1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 O estudo será realizado em uma grande entrega de equipamentos para um projeto de 

mineração na região norte do Brasil. Engloba-se assim processos e atividades na cadeia 

construtiva e de documentação, mas principalmente de boas práticas que auxiliam no 

cumprimento de prazos estabelecidos e no engajamento de stakeholders. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 Projetos desse porte são entregues frequentemente pela empresa química, auxiliando nas 

atividades de desmonte de rocha, desde a sua fundação. Mesmo com o conhecimento técnico 

de seus colaboradores e da estabilidade desses profissionais nessas áreas, novos conceitos, 

tecnologias, processos, regras e ferramentas são incorporadas ou alteradas, dificultando uma 

padronização de projetos ao longo dos anos. De mesma maneira que a qualidade do atendimento 

à escopo e tempo são primordiais para a fidelização dos clientes, além é claro, do atendimento 

aos custos levantados e se possível, redução na sua cadeia produtiva. Algumas boas práticas já 

são aplicadas como fundamentais e apresentam grande efetividade, e este estudo vem para 

complementar, apresentando novos benefícios. 

 

1.5 METODOLOGIA ADOTADA 

a. Bibliográfica – Pesquisa voltada à área de comunicação em projetos e elaboração de 

cronograma. 

b. Exploratória – Aprender a identificar stakeholders em um projeto, entender suas funções 

e seus engajamentos. 

c. Estudo de caso – Estudo realizado por um profissional com conhecimento técnico e 

experiência em gerenciamento de atividades, voltada para a construção de equipamentos 

engenheirados para atendimento à mineração. Envolve coleta de dados e elaboração de 

tabelas e gráficos que facilitem o entendimento do projeto. 
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1.6 DESENVOLVIMENTO 

 Análise dos GAPS atuais, explanação de conceitos de gerenciamento de comunicação e 

indicações de boas práticas baseadas nas etapas anteriores. 
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2. GAPS E PROBLEMAS ENCONTRADOS ATUALMENTE  

A diversidade de canais de comunicação apresenta vantagens e desvantagens em sua 

utilização. A comunicação oral apresenta grande interação entre emissor e recebedor, o 

feedback é imediato, além do brainstorm gerado (exposição de ideias, debate e convencimento). 

Porém seu registro é precário ou inexistente e as emoções podem distorcer reflexões e 

avaliações. Por outro lado, a comunicação escrita tem a vantagem de poder ser revisada e 

armazenada. Lado negativo fica por conta da falta de controle sobre o receptor e sua 

interpretação da mensagem, além de não permitir o feedback imediato em caso de dúvida. 

Grandes obras de mineração enviam cartas convites para empresas de segmentos 

diversos que possam ter interesse em fornecer serviços de acordo com seu ramo de atuação. A 

empresa química objeto desse estudo, cuja gama de produtos tem como principal matéria prima 

o Nitrato de Amônio, consegue atuar em uma etapa da cadeia da exploração de minérios. Além 

do fornecimento do produto em si, dá a opção do fornecimento do serviço aplicação de 

explosivos.  

A carta que é um documento de comunicação verbal por escrito, formaliza o escopo do 

projeto o qual a futura contratada deverá atender em sua totalidade. Logo nesta etapa já se 

encontram ruídos de comunicação, com informações muito superficiais e/ou ambíguas. 

Como muitas vezes não há uma discussão interna entre as áreas afetadas para 

apresentação da proposta, acaba-se ganhando a licitação com o retorno de investimento 

calculado de maneira incorreta. Esse cálculo abrange principalmente custos e tempo de 

mobilização da estrutura, equipamentos e mão de obra. Além da insatisfação da contratante por 

um não atendimento de cláusulas previstas em contrato assinado, vinculam-se sempre multas 

de alto valor por seu não cumprimento.  

Para evitar multas, a solução mais comum a ser usada é o trabalho com hora extra. Isso 

minimiza o impacto financeiro em relação a uma multa, por exemplo, porém pode desmotivar 

a equipe que trabalhará com horas além das previstas. Lembrando ainda que todos os 

pagamentos da contratada são vinculados em contrato e a partir do momento que as 

mobilizações são realizadas.  

Outro risco que se corre por essa comunicação ineficiente, é a perda de uma licitação 

por utilização de dados ou informações errôneas. Nesse caso, há um dimensionamento incorreto 

de material e serviço prestado, sendo considerado extra escopo, majorando seus custos e 

consequentemente, impactando a margem de lucro considerada. 
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3. BOAS PRÁTICAS ADOTADAS  

A carta é recebida pela área comercial, sendo esta o elo de comunicação entre o 

contratante e as diversas áreas internas da empresa. Sendo assim, cabe a ela identificar todos os 

stakeholders internos os quais esse documento deve ser de conhecimento. É de suma 

importância que o fluxo de documento abaixo seja respeitado, conforme figura 4 abaixo: 

 

 

Figura 2: Flowchart da Comunicação Bem-Sucedida 

Fonte (Adaptado): Berkun, Scott. A Arte do Gerenciamento de Projetos, 2008 

 

 A fonte comunicadora deve estabelecer prazos de análise e para obtenção de respostas 

ou ainda para recebimento de dúvidas de maneira antecipada, de acordo com prazo previsto no 

processo de licitação elaborado. Isso porque deve-se aglutinar as estratégias geradas por cada 

setor e formular uma global da empresa. 

 Partimos então para três premissas básicas: 
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 Estratégia: identificar claramente qual o objetivo e o que deve ser feito para atingir; 

 Estrutura: disponibilizar recursos e processos adequados para execução do plano; 

 Cultura: criação de um ambiente que estimule a comportamento desejáveis, reforçando 

os dois itens citados acima. 

  

3.1 EQUIPAMENTOS ENGENHEIRADOS 

 Para a área de equipamentos móveis de uma empresa responsável pelo desmonte de 

rochas deve-se conhecer todas as RACs (requisições para atividades críticas) e o 

dimensionamento de frota (tipos e quantidades), de acordo com a análise litológica (estudo de 

rochas e suas camadas) enviada através de um relatório pela área de operações e pela estrutura 

civil a ser instalada no local. Para todo projeto novo ou em andamento, foi adotada uma 

comunicação constante para ter sempre as atualizações das RACs, arquivada em uma pasta 

pública e de consulta a qualquer momento. 

Com essas informações, consegue-se detalhar melhor o projeto, auxiliando um 

levantamento de custos mais próximo do real, assim como um cronograma mais completo e 

preciso, com as atividades devidamente sequenciadas (identificação do caminho crítico) e 

milestones. 

 Para o fornecimento de serviços de desmonte, há a necessidade de uma série de 

equipamentos de suporte, desde a movimentação de cargas, aplicação de explosivo e de 

tamponamento. Para cada um desses equipamentos, existe uma RAC específica exigida pela 

grande mineradora multinacional, com similar exigências de outros clientes. Abaixo alguns dos 

principais equipamentos para essas atividades, juntamente com seus requisitos (figura 5, 

abaixo): 

 Empilhadeira; 

 Mini Carregadeira, Retroescavadeira ou Pá Carregadeira; 

 Caminhão Basculante; 

 Caminhão Munck; 

 Caminhão Baú; 

 UMB (Unidade Móvel de Bombeamento de Explosivos). 
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Figura 3: Requisitos de Atendimento 

Fonte: Cliente Multinacional do Ramo de Mineração 

 

A complexidade dos equipamentos da listagem acima difere entre eles, assim como a 

quantidade de fornecedores para cada um deles já que nenhum deles é de fabricação interna. 

Ou seja, há uma gama grande de opções para chassis (caminhão) e linha amarela 

(retroescavadeira), por exemplo, até uma em que não se tem players de qualidade no mercado 

nacional como a de unidades móveis de bombeamento/derramamento de explosivos. 
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Por ser um mercado de baixa demanda regular de veículos, essas unidades exigem o 

desenvolvimento de um fornecedor de outro ramo de atuação ou ainda importação de 

equipamentos. Além disso, por se um veículo que transporta, armazena e tem a capacidade de 

fabricação de explosivos, a exigência de itens de segurança e controle de movimentação e 

operação são bastante altos. O equipamento tem que se aprovado em testes de um órgão 

fiscalizador vinculado junto ao Inmetro, que emite dois documentos, um voltado para a 

segurança veicular (Certificado de Inspeção Veicular) e outro para o transporte de produtos 

perigosos (Certificado de Inspeção de Produtos Perigosos). Com essa documentação faz-se o 

cadastro do equipamento junto ao exército, vinculando-o a um determinado TR (Título de 

Registro) o qual fará o seu controle. 

Para a construção de unidades novas é necessária uma subcontratação. A informação 

deve chegar ao fornecedor de maneira completa, no tempo certo e com os itens que devem ser 

atendidos antes do fechamento de negócio. Documentações necessárias devem ser solicitadas 

assim como a periodicidade do envio de informações e a forma como deve ser apresentada.  

Esse é um momento crítico, pois um planejamento inadequado do plano de 

comunicações pode causar problemas incontornáveis como atrasos de maneira geral, 

transmissão de mensagens confidenciais para o público incorreto ou falta de comunicação para 

alguma parte interessada.  

Um exemplo que pode ser usado nesse caso é a solicitação do prazo de entrega limite do 

fornecedor coincidindo com a data de entrega para o cliente final, ignorando o fato de os testes 

e documentações são de responsabilidade da empresa que irá fornecer o serviço de desmonte e, 

portanto, dona do equipamento.  

Checklist intermediário vem para auxiliar na confecção, acompanhamento e controle 

dos cronogramas conforme tabela 1 abaixo. Esse Checklist é a verificado em conjunto entre o 

fornecedor e o engenheiro da empresa química responsável pelo projeto. Na figura 6, 

apresentada após a primeira tabela, temos um Checklist final cuja elaboração garante o 

atendimento a requisitos básicos para seu correto funcionamento e operação, sendo verificado 

pelo GP e a gerente de operações da obra a qual o veículo estará dedicado, sendo este assinado 

e arquivado no processo. 
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Check-List Montagem/Reforma UMB Código: UMT-1021

ITEM
UMB

TIPO
SUB-CONJUNTO FASE DESCRIÇÃO PENDÊNCIA SITUAÇAO / DATA

1 3T Ácido acético Conferência
Ver resistência química da borracha da mangueira atacada por solução 

aquosa de ácido acético a 33%

2 3T Ácido acético Conferência Trocar conexão de PVC da descarga da bomba de ácido

3 3T Água injeção Conferência Ver vazamento no rotâmetro água com pressões acima de 5 bar

4 3T Água limpeza Montagem Cortar haste válv. Água limpeza

5 3T Bandeirolas Construção Fabricação suporte bandeirolas

6 3T Bandeirolas Montagem Colocar suporte das bandeirolas

7 3T Bandeirolas Montagem Colocar bandeirolas

8 3T Bomba Água Construção Fabricação suporte bomba de água 

9 3T Bomba Água Construção Proteção filtro água - confeccionar / instalar

10 3T Bomba Água Conferência Conferir by-pass bomba água

11 3T Bomba Água Montagem Fixar bomba de água unidade

12 3T Bomba Água Conferência Completar óleo da bomba da água

13 3T Bomba Água Montagem Regular pressão do By pass e informar pressão

14 3T Bomba Água Conferência Verificar rotação / vazão de água - By Pass ou falta de alimentação

15 3T Bomba Diesel Construção Fabricação suporte bomba óleo diesel

16 3T Bomba Diesel Construção Fabricação tanque óleo diesel 

17 3T Bomba Diesel Montagem Montar tanque de óleo diesel na unidade

18 3T Bomba Diesel Montagem Conferir filtro Diesel e manômetro GLICERINADO (amortec vibrações)

19 3T Bomba Diesel Montagem Verificar pressão máxima filtro Diesel

20 3T Bomba Diesel Montagem Verificar se o elemento filtro Diesel é papelão ou inox -> INOX

21 3T Bomba Diesel Montagem Fixar bomba de óleo Diesel

22 3T Bomba Diesel Montagem Ver bandeja para o gotejamento do óleo da gaxeta da bomba

23 3T Bomba Diesel Montagem Montar visor nível tanque de óleo Diesel

24 3T Bomba Emulsão Construção Fabricação  suporte bomba de emulsão

25 3T Bomba Emulsão Conferência Conferir limpeza bomba emulsão

26 3T Bomba Emulsão Montagem Montagem da bomba e alinhar acoplamentos

27 3T Bomba Emulsão Montagem Montar linha sucção e pressão (saída) 

28 3T Bomba Emulsão Conferência Instalar curva + tubo para direcionar fluxo em caso de ruptura do disco

29 3T Bomba Hidráulica Construção Confecção do suporte da bomba de óleo hidráulico

30 3T Bomba Hidráulica Montagem Montar bomba hidráulica com suporte na unidade 

31 3T Bomba Produto Construção Fabricação suporte bomba de produto

32 3T Bomba Produto Conferência Conferir limpeza bomba de produto

33 3T Bomba Produto Montagem Porca borboleta M10 inox para bomba de produto - 26 pçs

34 3T Bomba Produto Montagem Verificar flange saída bomba produto

35 3T Bomba Produto Montagem Montagem da bomba e alinhar acoplamentos

36 3T Bomba Produto Montagem tq de produto - ver espigão p/ entrada de água

37 3T Bomba Produto Conferência Montar e instalar manômetro bomba de produto

38 3T Bomba Produto Conferência Calibrar e testar manômetro bomba de produto
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39 3T Bomba Produto Conferência Inverter disco ruptura bomba produto

40 3T Bomba Produto Conferência Instalar curva + tubo para direcionar fluxo em caso de ruptura do disco

41 3T Braço Descarga Construção Fabricação tq prod

42 3T Braço Descarga Montagem Colocar proteção mangueira emulsão no braço de descarga

43 3T Braço Descarga Construção Fabricação rosca descarga

44 3T Braço Descarga Construção Suporte para motor misturador braço descarga

45 3T Braço Descarga Montagem montagem motor braço descarga

46 3T Braço Descarga Montagem Montar mancal rosca descarga

47 3T Braço Descarga Montagem Colocar engraxadeiras junta giratória rosca descarga

48 3T Braço Descarga Montagem Colocar proteção mangueira emulsão no braço de descarga

49 3T Braço Descarga Montagem Montagem mangueira bomba emulsão até braço descarga

50 3T Braço Descarga Montagem Conferir funil (funil + mangueira para desc ANFO e ANFO pesado)

51 3T Braço Descarga Montagem Suporte para transporte do funil de ANFO

52 3T Braço Descarga Montagem Válvula segurança cilindro rosca desc (estouro de mangueira)

53 3T Carretel Construção Fabricação suporte carretel 

54 3T Carretel Montagem montagem do carretel

55 3T Carretel Montagem Luva de redução 2" BSP x 1.1/2" BSP para carretel

56 3T Carretel Montagem CM 1.1/2" para carretel

57 3T Carretel Construção Fabricação suporte do motor do carretel

39 3T Bomba Produto Conferência Inverter disco ruptura bomba produto

40 3T Bomba Produto Conferência Instalar curva + tubo para direcionar fluxo em caso de ruptura do disco

41 3T Braço Descarga Construção Fabricação tq prod

42 3T Braço Descarga Montagem Colocar proteção mangueira emulsão no braço de descarga

43 3T Braço Descarga Construção Fabricação rosca descarga

44 3T Braço Descarga Construção Suporte para motor misturador braço descarga

45 3T Braço Descarga Montagem montagem motor braço descarga

46 3T Braço Descarga Montagem Montar mancal rosca descarga

47 3T Braço Descarga Montagem Colocar engraxadeiras junta giratória rosca descarga

48 3T Braço Descarga Montagem Colocar proteção mangueira emulsão no braço de descarga

49 3T Braço Descarga Montagem Montagem mangueira bomba emulsão até braço descarga

50 3T Braço Descarga Montagem Conferir funil (funil + mangueira para desc ANFO e ANFO pesado)

51 3T Braço Descarga Montagem Suporte para transporte do funil de ANFO

52 3T Braço Descarga Montagem Válvula segurança cilindro rosca desc (estouro de mangueira)

53 3T Carretel Construção Fabricação suporte carretel 

54 3T Carretel Montagem montagem do carretel

55 3T Carretel Montagem Luva de redução 2" BSP x 1.1/2" BSP para carretel

56 3T Carretel Montagem CM 1.1/2" para carretel

57 3T Carretel Construção Fabricação suporte do motor do carretel
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77 3T Documentação Documentos Seguro do casco com Erivelton

78 3T Documentação Documentos Relatórios (controle de ferramentas, pneus, insp. mec. chassi e UMB)

79 3T Documentação Documentos Original CRLV

80 3T Documentação Documentos Vistoria Exército

81 3T Documentação Documentos Vistoria Transtech - CIV, CIPP, tacógrafo

82 3T Documentação Documentos Informar previsão de entrega/saída para Erivelton e Everlando

83 3T Documentação Construção Pesar caminhão sem unidade móvel

84 3T Documentação Construção Pesar caminhão com unidade móvel

85 3T Elétrica Montagem Instalar lanternas para caixas do painel e manifold 

86 3T Elétrica Montagem Instalação elétrica - lanternas laterais com olho-de-gato 

87 3T Elétrica Montagem Instalar chave geral no caminhão

88 3T Elétrica Montagem Instalar sirene de ré

89 3T Elétrica Construção Fixação central elétrica

90 3T Elétrica Conferência Testar controlador de temperatura do óleo hidráulico - ajustar

91 3T Elétrica Montagem Instalação elétrica painel de controles

92 3T Elétrica Montagem Conferir componentes elétricos (fabricante)

93 3T Elétrica Montagem
Isolar emendas cabos com fita autofusão ou termo retrátil (oxidação por 

nitrato)

94 3T Elétrica Montagem Instalar horimetro UMB

95 3T Elétrica Montagem Instalar olhos-de-gato vermelhos na traseira

96 3T Emulsão Conferência Cortar haste válv descarga bomba Napco (emulsão)

97 3T Emulsão Conferência

Disco de ruptura da bomba Napco não tem funcionalidade de segurança 

caso a válvula da saída da bomba esteja fechada - se o sensor de fluxo 

funcionar adequadamente depois de ajustado não é problema

98 3T Escada Construção Fabricação de escada interna acesso ao tanque de emulsão 

99 3T Escada Construção Fabricação de escada externa acesso ao tanque de emulsão 

100 3T Escada Montagem Fixar escada interna no tanque

101 3T Escada Montagem Fixar escada externa no tanque

102 3T Escapamento Construção Fabricação  escapamento vertical

103 3T Escapamento Montagem Colocar escapamento 

104 3T Estepe Montagem Montar suporte pneu socorro

105 3T Estepe Montagem Colocar pneu socorro

106 3T Extintor Montagem Fabricação suporte extintor 12kg

107 3T Extintor Montagem Colocar suporte extintor

108 3T Extintor Montagem Colocar extintor na unidade

109 3T Filtros Montagem
Ver dificuldade para desmontagem da proteção dos filtros de água, 

sensibilizante e óleo

110 3T Filtros Conferência
Inverter filtro de ácido com o de nitrito (o filtro de nitrito está ligado na 

bomba de ácido e vice-versa)

111 3T Hidráulica Conferência Verificar vazamentos - durante calibração

112 3T Hidráulica Montagem Montar linha de óleo Diesel sucção

113 3T Hidráulica Montagem Montar linha de óleo Diesel pressão

114 3T Hidráulica Montagem Colocar comando hidr 4/3 vias - cilindro braço descarga
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115 3T Hidráulica Montagem Montar linha água - sucção

116 3T Hidráulica Montagem Montar linha água - pressão

117 3T Hidráulica Conferência Limpar tubos hidráulicos antes instalação mangueiras

118 3T Hidráulica Conferência Conferir filtro de retorno

119 3T Hidráulica Conferência Conferir linhas hidráulicas

120 3T Hidráulica Montagem Colocar proteções nas mangueiras

121 3T Injetor Água Construção Fabricação Injetor de água 1.1/2" c/ conexões

122 3T Kit Segurança Construção Fabricação suporte placa carga perigosa 

123 3T Kit Segurança Montagem Colocar suporte placa carga perigosa dianteira

124 3T Kit Segurança Confecção Capa de bancos

125 3T Kit Segurança Confecção Tapete da cabine 

126 3T Kit Segurança Conferência Kit de segurança completo

127 3T Kit Segurança Conferência Caixa ferramentas completa

128 3T Kit Segurança Montagem Giroflex na cabine

129 3T Kit Segurança Montagem Extintor 2kg cabine 

130 3T Kit Segurança Montagem Calços de madeira - 2 pçs

131 3T Kit Segurança Montagem Instalar faixas refletivas

132 3T Kit Segurança Montagem Faixa refletiva pára-choque traseiro

133 3T Kit Segurança Montagem Confeccionar placas carga perigosa

134 3T Kit Segurança Confecção Logotipo para tanque

135 3T Manifold Hidráulico Construção Instalação dos comandos hidráulicos

136 3T Kit Segurança Confecção Adesivo TARA / LOTAÇÃO

137 3T Manutenção Conferência
Ver se o manual de manutenção contém frequência de lubrificação bomba 

Napco e a especificação da graxa

138 3T Manutenção Conferência Ver se os fusíveis estão identificados no circuito elétrico do manual

139 3T Manutenção Conferência

Ver se há sobra no comprimento das mangueiras hidráulicas para a 

retirada da chapa dos instrumentos numa eventual manutenção nos 

comandos hidráulicos

140 3T Misturador Montagem Anel elástico do eixo misturador

141 3T Nitrito Conferência Sensor de vazão de nitrito está frouxo

142 3T Nitrito sódio Conferência Trocar conexão de PVC da descarga da bomba de nitrito

143 3T Nitrito sódio Conferência
Ver empeno suporte ou eixo ou desalinhamento de eixos da bomba nitrito 

(vibra quando funciona)

144 3T Painel Construção Fabricação painel de instrumento

145 3T Painel Montagem Montar painel de instrumentos (válvulas, instrumentos, etc)

146 3T Painel Confecção Etiquetas/adesivos para painel e comandos

147 3T Painel Conferência Verificar amortecedores tampas caixas painel e comandos

148 3T Painel Construção Fabricação Caixas proteção para painel e manifold

149 3T Painel Construção Ver folga das mangueiras e cabos para a remoção do painel p/ manut

150 3T Painel Construção
Ver folga das mangueiras e cabos para a remoção da cx. rotâmetros p/ 

manut

151 3T Painel Construção Ver troca do painel para a cabine

152 3T Painel Montagem Montar caixa de proteção p/ painel e manifold
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153 3T Painel Conferência Colocar adesivos identificação válvs calibração

154 3T Painel Conferência Instalar reset parcial (pode ser no botão de parada)

155 3T Painel Conferência Retirar casas decimais das porcentagens dos blends

156 3T Painel Conferência
Inserir ajuste de vazão do acido na mesma tela do ajuste do nitrato (tela de 

operação)

157 3T Painel Conferência Na tela blend as porcentagens de fabricação não estão corretas

158 3T Painel Conferência Na tela blend o diesel está apresentando vazão mas deveria estar zerado

159 3T Painel Conferência Régua de led painel de instrumentos e rotâmetros 

160 3T Painel Conferência Substituir "litro" por "Kg" nas telas do CLP 

161 3T Painel Conferência Habilitar horimetro para os testes 

162 3T Pára-Barro Construção Fabricação suporte para-barro traseiro 

163 3T Pára-Barro Montagem Montar para-barro traseiro

164 3T Peristáltica Construção Fabricação suporte bombas Netzsch sens

165 3T Peristáltica Montagem Fixar bombas Netzsch sens unidade 

166 3T Pintura Montagem Pintura tanque de emulsão e tanque de nitrato 

167 3T Pintura Montagem Pintura plataformas dianteira e traseira 

168 3T Pintura Montagem Pintura em geral de peças

169 3T Pintura Montagem Pintura conexões ferro fundido

170 3T Produto Conferência Trocar bucha de PVC do PT 100 da bomba de produto

171 3T Radiador Montagem Instalar ventoinha com suporte para radiador de óleo hidráulico

172 3T Radiador Montagem Montar suporte com radiador unidade móvel

173 3T Reserva Conferência Estator reserva Netzsch sensibilizante

174 3T Reserva Montagem Estator reserva - 1 pç - produto

175 3T Rosca Descarga Conferência Ver acesso para lubrificação do mancal da rosca desc (frente)

176 3T Rosca Descarga Conferência Ver colocação da trava pino cilindro elevação rosca descarga

177 3T Rosca Inclinada Construção Fabricação rosca vertical

178 3T Rosca Inclinada Montagem Montar mancal rosca vertical

179 3T Rosca Silo Conferência Ver acesso para lubrificação do mancal da rosca principal (frente)

180 3T Rosca Vertical Conferência Proteção transmissão rosca vertical frouxa

181 3T Silo Nitrato Construção Fabricação rosca do silo

182 3T Silo Nitrato Confecção Confeccionar Silo conforme desenho

183 3T Silo Nitrato Montagem Montar mancal silo

184 3T Silo Nitrato Montagem Vedação das bocas de visitas da rosca silo e vertical

185 3T Silo Nitrato Montagem Posicionar abertura caixa acoplamento rosca silo lado esquerdo

186 3T Silo Nitrato Montagem Borracha de vedação da tampa (quadrada)

187 3T Tanque Água Construção Fabricação tanque água frontal elevado

188 3T Tanque Água Montagem Tampão no tanque de água com furo de 2mm centro

189 3T Tanque Água Montagem Confeccionar suporte para tanque de água e fixar tanque

190 Tanque Água Montagem Colocação válvulas saída
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Tabela 1: Checklist intermediário de montagem UMB 

Fonte: Tabela elaborada pela engenharia de equipamentos da empresa química 

 

191 3T Tanque EM/Nitr Conferência
Verificar se a chapa espessura 1/4" dos suportes tipo mola vão empenar 

com o caminhão em produção

192 3T Tanque Emulsão Confecção Confeccionar tanque conforme desenho

193 3T Tanque Emulsão Montagem Valv.Vacuopressão 2" rosca BSP em alumínio 

194 3T Tanque Emulsão Montagem Verificar válvula 4" sucção tanque emulsão

195 3T Tanque Emulsão Montagem Borracha de vedação da tampa (redonda)

196 3T Tanque Hidráulico Montagem Instalação do controlador de temperatura do óleo hidráulico

197 3T Tanque Hidráulico Construção Reservatório de óleo hidráulico

198 3T Tanque Hidráulico Montagem Montar visor nível tanque de água

199 3T Tanque Hidráulico Conferência Limpar tanque de óleo hidráulico

200 3T Tanque Hidráulico Montagem Colocar mangueira de sucção tanque de óleo hidráulico

201 3T Tanque Hidráulico Montagem Montagem  tanque de óleo hidráulico na unidade

202 3T Tanque Hidráulico Montagem Colocar óleo hidráulico no reservatório (400 litros )

203 3T Tanque Hidráulico Montagem Drenar tanque de óleo hidráulico

204 3T Tanque L2 / H2 Construção Fabricação tanque H2/ L2

205 3T Tanque L2 / H2 Montagem Montagem tanque H2/ L2 na unidade 

206 3T Tanque L2 / H2 Montagem Pintura tanque H2/ L2

207 3T Tanque L2 / H2 Montagem Visor de nível tanque de H2/ L2 

208 3T Tanque L2 / H2 Montagem Furar tampas tanques H2 L2 diâmetro 2mm

209 3T Tanque L2 / H2 Montagem Fixar linhas H2 e L2

210 3T Tanques EM/Nitr Conferência
Identificar válvulas waffer com adesivo que tornem clara as posições 

"aberta/fechada"

211 3T Teste Conferência Conferir altura total do caminhão deve ser menor que 4,35

212 3T Teste Conferência Conferir alinhamento dos acoplamentos e lubrificação

213 3T Teste Montagem Alinhar furos lubrificação dos mancais

214 3T Teste Conferência Configuração da unidade 70/30

215 3T Tomada de Força Conferência Verificar vazamentos tomada-de-força  durante calibração

216 3T Tomada de Força Montagem Instalar acionamento tomada-de-força

217 3T Tomada de Força Confecção Cardan sob medida

218 3T Tomada de Força Montagem Montagem cardan no implemento

219 3T Tomada de Força Montagem Conferência alinhamento cardan

220 3T Tomada de Força Montagem Acelerador manual ou acionado por botão em 1300rpm (piloto autom)

221 3T Projeto
Analisar a possibilidade de instalar um cilindro hidráulico ou pneumático no 

pára-choque traseiro (para futuros projetos)

222 3T Conferência
Ver proximidade ao pneu e altura dos pára-barros para evitar danos por 

marcha à ré em terreno acidentado

223 3T Projeto
Espera de 24V na proteção da transmissão da rosca vertical conjugada 

com o giroflex dianteiro para a instalação de bandeirola obrigatória

224 3T Documentação Conferência Palaqueta do Fabricante

225 3T Injetor Água Conferência Verificar Injetor

226 3T Documentação Conferência Plaqueta no Parachoque

227 3T Braço Descarga Conferência Posição do Funil com Mangueira para descarga de ANFO
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Figura 4: Checklist de Inspeção 

Fonte: Tabela elaborada pela engenharia de equipamentos da empresa química 

15. Informações Complementares :

   Aceito relatório

   Não aceito relatório

    (Elaboração de novo relatório)

Gerente / Supervisor Visto Gerente / Supervisor

VistoMecânico / Elaborador Visto

Data: Unidade: Data : Unidade

Elaboração e Controle do Processo (ORIGEM) Verificação e Correção dos Itens Irregulares (DESTINO)
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3.2 MATRIZ DE COMUNICAÇÃO 

Outra boa prática adotada foi a criação de uma matriz de comunicação através de 

perguntas com “W” e “H”, determinando as necessidades de informação e sua abordagem. 

Baseado no Guia PMBOK, seguem os processos: 

 Identificar as partes interessadas – pessoas ou organizações envolvidas no projeto 

(levantar interesses e impacto no projeto); 

 Planejar comunicações – necessidades a serem apresentadas; 

 Distribuir informações – disponibilização no tempo e na maneira correta; 

 Reportar desempenho – preparação de relatórios de desempenho e progresso e projeção; 

 Gerenciar expectativas dos stakeholders – interação e resolução de problemas. 

Na figura 7 abaixo, mostra-se como é de suma importância identificar a influência das 

partes interessadas, analisando seu poder (hierarquia ou carisma) e na sua influência (formador 

de opinião). 

 

 

Figura 5: Transmissão de dados através da análise das partes interessadas em um projeto 

Quirke, B (1995) – “Communicating Change” 

 



32 

 

O plano de comunicação visa assegurar que as informações importantes cheguem as 

pessoas corretas dentro do prazo, facilitar a tomada de decisão e o controle de mudanças assim 

que identificado problemas potenciais e gerar confiança e cooperação através de um canal onde 

todos podem participar. Apresenta-se assim a tabela 2 abaixo: 

Stakeholders Propósito O que Como Responsável Quando Onde 

Comercial 

Obter 
Informações 
e Informar 

Avanço 

Gráficos e 
Atividades 
Previstas 

Relatório GP 
Semanal e 

Mensal 

E-mail e 
Reunião 

Presencial 

Operações 

Obter 
Informações 
e Informar 

Avanço 

Gráficos e 
Atividades 
Previstas 

Relatório GP 
Semanal e 

Mensal 

E-mail e 
Reunião 

Presencial 

Engenharia 
Industrial 

Obter 
Informações 

Obras Civis Relatório GP 
Início do 
Projeto 

E-mail 

Jurídico 
Solicitar 
Contrato 

- - 
GP e Equipe 
de Projetos 

Sempre que 
Necessário 

Eletrônico 
(Sistema e E-

mail) 

Supply Chain 

Enviar 
Informações 

e Receber 
Avanço 

Propostas Relatório 
Equipe de 
Projetos 

Diariamente 
ou Semanal 

Eletrônico 
(Sistema e E-

mail) 

Detran 
Atendimento 

às Normas 
CRLV Documento 

Equipe de 
Projetos 

Assim que 
Finalizada a 
Inspeção do 

Inmetro 

Despachante 

Inmetro 
Atendimento 

às Normas 
CIV e CIPP 

Ensaio e 
Documento 

Equipe de 
Projetos 

Assim que 
Finalizada a 

Construção do 
Equipamento 

Órgão 
Fiscalizador 

Exército 
Atendimento 

às Normas  
Apostilamento Documento 

Equipe de 
Projetos 

Assim que 
Finalizado o 

CRLV 
TR 

Órgão 
Ambiental 

Atendimento 
às Normas 

- Documento 
Equipe de 
Projetos 

Assim que 
Finalizado o 

Apostilamento 
- 

Fornecedor 

Enviar 
Informações 

e Receber 
Avanço 

Propostas 

Contrato, 
Pedido de 
Compras e 
Relatório 

Equipe de 
Projetos 

Diariamente e 
Semanal 

E-mail e 
Reunião 

Presencial 

Tabela 2: Matriz de Comunicação 

Fonte: Tabela elaborada pela engenharia de equipamentos da empresa química 
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A matriz de comunicação mesmo que preparada com o uso das melhores ferramentas, 

através dos requisitos inicialmente conhecidos deve ser atualizado durante sua implementação 

em função de diversos fatores (ciclo PDCA). A avaliação se dará através do feedback recebido, 

como informações não recebidas, aumento ou diminuição de detalhes ou frequência, método de 

transmissão. 

“Se a base do gerenciamento de projetos é a formalização dos processos para alcançar 

melhor desempenho, a informação e a comunicação não podem ser relegadas ao improviso e a 

intuição” (Verma, 1995). 

 

3.3 CRONOGRAMA 

O equipamento principal no fornecimento de serviços é a UMB (unidade móvel de 

bombeamento), pois ela é a responsável pela aplicação do produto que irá fazer o desmonte de 

rochas. Ela não tem um equipamento substituto nem há a opção de locação no mercado. Além 

disso, é o equipamento mais complexo e o que demanda maior tempo para desenvolvimento e 

construção.  

Como havia um desencontro entre planejado e o real, os cronogramas precisavam ser 

refeitos, sendo então provenientes de uma WBS feita a partir do escopo. Os segmentos lógicos 

estabelecidos, apresentam datas planejadas de início e fim, com milestones em que se elaboram 

e programam eventos de comunicação. Adiciona-se a isso um estudo do cronograma das 

atividades do projeto associadas com as ferramentas de comunicação conhecidas. 

Os cronogramas dos equipamentos engenheirados são montados individualmente e 

aglutinados em um global, sendo verificados e controlados diariamente. Identificadas as 

atividades diárias, há a comunicação entre o grupo de projetos e as diversas áreas internas e 

fornecedores assim que detectada a necessidade. Independentemente disso, semanalmente é 

enviado um relatório de avanço dos projetos aos principais stakeholders por e-mail. Uma 

representação gráfica dos planejado x real é adicionada, assim como um resumo breve das 

atividades da semana seguinte e relatos de problemas ou atrasos quando ocorridos, conforme 

figura 8 abaixo: 
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Figura 6: Relatório semanal de avanço físico 

Fonte: Elaborada pela engenharia de equipamentos da empresa química 

 Com isso, os stakeholders ficam cientes da evolução dos projetos e auxilia a equipe de 

projetos a ter maior engajamento e comprometimento de outras áreas. Ou seja, uma 

comunicação antecipada é realizada e compartilha-se as responsabilidades para evitar ou 

minimizar atrasos. 

“Obter cooperação é muito importante, e você conquista isso fazendo três coisas: dizer 

o que, dizer como, mas, sobretudo, e é algo que não somos muito bons, dizer o porquê. Agora, 

dizer as pessoas o que cativa suas mentes. Dizer-lhes como cativa suas mãos. E dizer-lhes 

porque cativa seu coração e gera vínculo emocional. E é por meio desse vínculo emocional que 

se consegue melhorar cooperação” (Gred Creed, CEO da Taco Bell).  

Alguns cuidados foram considerados nesta etapa para melhorar a compreensão e para 

diminuir prazos de aprovação ou execução, como: 
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 Definir a informação a ser enviada; 

 Evitar uso de termos desconhecidos ou extremamente técnicos; 

 Uso de ferramentas visuais, como gráficos e fotos; 

 Relatar sempre a informação verdadeira, sem omissão de atrasos ou problemas que 

surgidos; 

 Manter um canal aberto para esclarecimentos. 

“Os gerentes de projeto usam diferentes chapéus e assumem diversos papéis, precisando 

interagir com um grande número de partes interessadas que podem representar um papel 

significativo no alcance dos objetivos do projeto”. (Verma, 1999). 

 

3.4 REGISTRO DE LIÇÕES APRENDIDAS 

Durante toda a vida dos equipamentos, problemas relatados ou melhorias implementadas 

com sucesso são capturadas e registradas para uso futuro em situações similares. Essas lições 

originam-se da aprendizagem obtida durante a realização do projeto de fatos desconhecidos 

anteriormente ou erro e que de alguma forma impactaram o projeto. Dessa maneira a empresa 

terá maior probabilidade de entrega em projetos futuros dentro do prazo, orçamento e alinhados 

com os requisitos. 

Apesar dos projetos serem por natureza únicos, muitos deles possuem elementos em 

comum. Portanto, mesmo que não seja possível eliminar os impactos negativos, pode-se mitiga-

los ou ainda aceitá-los. Da mesma maneira, impacto positivo pode-se realizar uma 

alavancagem. Entende-se como o alicerce da melhoria contínua. 

Todo o registro feito é repassado para alguma etapa em que se tem uma lista de 

verificação, sendo este documento atualizado constantemente (adição/eliminação de itens). Os 

Checklists ficam disponíveis em pastas públicas, ficando de fácil consulta a todos os membros 

da organização ou equipe. 
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4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi listar os GAPS encontrados atualmente na construção de 

equipamentos engenheirados voltados para mineração. Com isso, pode-se identificar as causas 

e dimensionar o impacto ocasionado por ruídos na comunicação entre empresas e colaboradores 

da mesma empresa. 

A comunicação por ser uma habilidade precisa ser aprimorada diariamente para sobrepor 

os mais diversos desafios que se apresentam. O gerenciamento de comunicação é parte crítica, 

já que um projeto aparentemente perfeito aos olhos do GP pode estar totalmente em desacordo 

com o interesse dos stakeholders, pois esperavam algo diferente. O GP deve garantir que as 

partes interessadas assumam papéis dentro do projeto e participem constantemente através de 

feedback. Além disso, o GP que se ausenta de sua responsabilidade de divulgação dos avanços 

e status do projeto, faz com que os stakeholders gerem suas próprias conclusões, especulando 

com informações desencontradas ou incorretas do andamento do projeto. 

Pontos chaves para o sucesso: 

 Identificar o público alvo – saber o que deve ser produzido, para quem, quantidade e em 

qual formato. Saber diferenciar as informações entre as diversas áreas e públicos; 

 Determinar o objetivo da comunicação – necessidades, características, valores, crenças, 

objetivos, normas, regras e boas práticas; 

 Conteúdo e forma – boa estruturação, ações, impactos e alternativas, assim como 

adequação para leitura ou consulta do receptor; 

 Meio de comunicação – facilidade de acesso, eficácia e o custo de cada meio. Nesse 

ponto deve ser considerado também uma preparação adequada para sua utilização; 

 Feedback – avaliação dos impactos e resultados e aprimoramentos percebidos. 

São essas boas práticas que garantem uma maneira eficaz de gerenciamento de 

comunicação dentro das atividades de um projeto. Assim como em outros projetos temos 

atividades altamente interligadas e interdependentes em que a área de comunicação impacta em 

boa parte do tempo desprendido através do recebimento e envio de informações. 

Assim como a interligação das atividades de um cronograma, devemos entender que 

estas são realizadas por pessoas, e, portanto, devem se sentir parte do projeto a ser executado 

ou em execução. Perceber o interesse dela é fundamental para que ela não venha a ser um 
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bloqueador de processos ou para trazê-las para o seu lado. Assim como a identificação de 

aliados que tenham influência ou poder na organização. 

Checklists elaborados nas diversas fases do projeto, oriundos do conhecimento técnico 

e experiências anteriores, auxiliam na assertividade do projeto, na avaliação dos custos, no 

cumprimento de tempo e na identificação de riscos ao qual o projeto está envolvido. Essas listas 

de verificações servem de base junto com a EAP para a criação de um cronograma com maior 

precisão, listando as principais atividades, a interligação entre elas, identificação do caminho 

crítico e ações a serem adotadas sobre os riscos.  

Outra função importante dos checklists é para a medição de avanço do projeto, cujas 

informações alimentação o cronograma e esse por sua vez é apresentado regularmente aos 

stakeholders através de um e-mail. Importante salientar que o caminho contrário também é 

válido, ou seja, para se gerar a informação é necessário ter uma base de dados atualizada 

constantemente, onde a averiguação in loco da atividade é obrigatória. 

É importante que essas planilhas e cronogramas sejam de fácil acesso à toda organização 

ou pelo menos à equipe de projetos, podendo ser consultado e atualizado regularmente a 

qualquer momento. Uma melhoria que poderia ser implementada é o registro da pessoa que 

atualizou e a data em que ocorreu. Dessa maneira saberia qual a periodicidade das revisões, se 

o documento é atual e aplicável e a rastreabilidade de informações ali apontadas seriam 

melhores. 

Este estudo cumpre com o objetivo proposto que é o de propor aprimoramentos dos 

canais de comunicação visando o cumprimento de prazo na entrega. Deve-se alinhar o 

conhecimento técnico entre as áreas e formar uma base de dados confiável, para que assim 

possa-se ter maior transparência entre as atividades executadas, que promova o envolvimento 

das pessoas e que force a um desenvolvimento em conjunto.  
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Este trabalho apresenta possíveis melhorias de comunicação em projetos engenheirados, 

baseado na adoção de cronogramas gerados pelas necessidades urgentes de uma empresa para 

ganhar uma licitação, em resposta a uma oportunidade gerada pelo mercado. 

Uma continuidade nessa linha de raciocínio em casos análogos ou ainda em um maior 

aprofundamento nesse estudo, servindo esse documento como referência. 
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