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Resumo 

A gestão de peças e sobressalentes para manutenção, reparo e operação por si só já é um grande 

desafio à organização. Projetos de organização física são comumente realizados e seu sucesso 

acaba sendo prejudicado pela falta de gestão das atividades do projeto. O Plano de 

Gerenciamento da Qualidade bem estruturado é vital para o controle e gestão de todo o projeto, 

garantindo assim atendimento às especificações previstas para o projeto.  

 

 Palavras Chave: sobressalentes; organização; projetos; qualidade 



 

 

Abstract 

The management of spare parts for maintenance, repair and operation is already a great 

challenge to the companies. Projects of physical organization are commonly carried out and 

their success are being hampered by the lack of management of the project activities. The well-

structured Quality Management Plan is vital for the control and management of the entire 

project, thus ensuring compliance with the specifications for the Project and product. 

 Key Words: spare parts; organization; Project; quality 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Overview 

Apesar de existirem reportes de técnicas apuradas de engenharia e gerenciamento de atividades 

desde de antes de Cristo, o conceito do gerenciamento de projetos com planejamento detalhado 

de atividades, recursos, custos etc ganhou notoriedade recentemente. Os primeiros 

desenvolvimentos e planejamentos precisos tem origem em meados do século XX, quando o 

governo norte-americano investiu pesado no tema com fins militares para a Guerra fria 

Posteriormente, Drucker (1954) iniciou a difundir os temas pelas corporações e as técnicas 

foram sendo aprimoradas ao longo do tempo. O gerenciamento de projetos acaba ganhando 

força pela busca crescente de eficiência produtiva vinculada aos conceitos trazidos pela 

globalização e revolução industrial. 

A complexidade dos processos dentro da organização gerou a necessidade de uma atenção 

especial aos projetos a serem desenvolvidos pela instituição. Em cima dessa preocupação, o 

gerenciamento padronizado de processos ganha força na forma de um guia para nortear as ações 

dentro da instituição. Com isso, o conceito de gerenciamento de projetos amadureceu e a criação 

do PMI (Project Management Institute) em 1969 começou a solidificar os pilares dessa prática. 

Em 1983, lançou a primeira edição do Guia PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) que fornece diretrizes para o gerenciamento de projetos. 

A Qualidade é um dos braços do gerenciamento de projetos e é definido por Garvin (2002) 

como sendo conceito complexo, multifacetado e desafiador, que tem como objetivo garantir a 

satisfação de cliente final. O tema ganhou relevância extra recentemente como função de 

gerência sendo considerada vital para o sucesso estratégico, anteriormente sendo tratado como 

uma função voltada para inspeção. 

Nas empresas, o conceito de qualidade nasce embrionariamente com Taylor (1919) no iniciou 

no século XX quando em sua obra “Administração Científica” traça o perfil da atividade de 

inspeção e lhe atribui relevância separando-a do processo produtivo. Radford (1922) destaca a 

importância da qualidade a nível gerencial e distinta da linha produtiva. 

Segundo Garvin (2002), a inspeção formal se mostrou necessária com o surgimento dos 

modelos de produção em série. Esse conceito logo evolui para um processo robusto e vinculado 
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ao controle de qualidade que ganha força com o caráter cientifico atribuídos à busca crescente 

da qualidade (Shewhart, 1931). 

A partir da década de 50, dissemina-se os conceitos de gestão pela qualidade total, onde a 

qualidade ganha ampla relevância estratégica dentro da organização, sendo um dos grandes 

diferencias competitivos no mercado. A questão das certificações ISO 9000 são exemplos 

claros da representatividade do tema dentro das organizações nos dias atuais. 

Considerando a gestão da qualidade em projetos, nesse estudo, acerca da o plano de 

gerenciamento da qualidade, vamos buscar entender: “Como podemos aplicar o plano de 

gerenciamento da qualidade para esse tipo de projeto?”; “Quais são os painéis indicadores mais 

assertivos?”; “Quais as variações apresentadas que são relevantes para o reporte de lições 

aprendidas?”. 

1.2. Objetivo do trabalho 

O objetivo desse estudo é aplicar a metodologia de gerenciamento da qualidade em projetos 

num projeto real de organização de almoxarifado e sobressalentes para manutenção, reparo e 

operação de grande siderúrgica no Brasil. O nome da siderúrgica será mantido em sigilo para 

preservar a empresa e os funcionários envolvidos no projeto. 

Com isso, espera-se que ao fim desse estudo seja possível identificar o plano de gerenciamento 

da qualidade para o projeto em questão e possíveis desvios que enriqueçam e que corrigidos 

contribuam para o sucesso do projeto 

1.3. Delimitação do tema 

O estudo acerca do gerenciamento de projetos ficará restrito a analise do plano de 

gerenciamento da qualidade. Como o gerenciamento é completamente interligado, iremos 

contextualizar alguns pontos relevantes para a elaboração desse plano de modo a ficar claro os 

requisitos que serão considerados e como eles impactam no projeto. 

1.4. Relevância do tema 

Esse tema tomou proporções relevantes para estudo pelo projeto em curso na carreira 

profissional do autor, onde a metodologia de gestão da qualidade utilizada pela empresa em 

projetos similares anteriores havia sido bastante superficial. O principal argumento sempre 

girava em torno da “dificuldade de controle das atividades”. 
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O desafio aqui é desenvolver uma metodologia que seja possível garantir as entregas do 

projeto e do produto. A operação assistida será a etapa mais importante do projeto para avaliar 

se realmente as mudanças efetuadas surtiram efeito na produtividade da operação. 

1.5. Forma de desenvolvimento do trabalho 

Para este estudo, será feito um breve referencial teórico sobre a utilização do gerenciamento da 

qualidade em projetos. O objetivo é contextualizar a metodologia utilizada conforme PMBOOK 

e replicá-lo futuramente para a realidade do projeto em questão 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Visão geral do gerenciamento da qualidade 

A empresa necessita estar em melhoria continua, se tornando mais competitiva e aumentando a 

produtividade. Para isso, precisa evoluir a qualidades de seus processos, dos serviços prestados, 

dos relacionamentos com stakeholders etc. A gestão da qualidade permitirá criar processos que 

agilizem e otimizem o fluxo de trabalho. (Rocha, Costa, Nogueira e Belmiro, 2014). 

Utilizando os conceitos do PMBOK (PMI, 2013), o planejamento da qualidade de um projeto 

consiste no mapeamento dos requisitos do seu projeto e do seu produto e no acompanhamento 

conforme um padrão desejado para esses requisitos. A partir disso, deve ser desenvolvidas a 

metodologia de controle das atividades e ações corretivas em caso de necessidade. 

Juran (1993) define a qualidade como sendo 

2.1.1. Planejamento da Qualidade em Projetos 

Este plano tem por objetivo garantir que o projeto seja entre conforme as especificações 

definidas pelo cliente e pelos padrões especificados.  

O plano de gerenciamento da qualidade em projetos e divido em três etapas: 

1) Planejar o gerenciamento da qualidade: identificação de requisitos do projeto e como 

os mesmos terão as conformidades controladas 

2) Gerenciar a qualidade: conversão plano de gerenciamento da qualidade em atividades 

para aumentar a probabilidade de sucesso de o projeto cumprir com seus objetivos 

3) Controlar a qualidade: definição da rotina de monitoramento da execução das 

atividades e quais ações devem ser tomados em caso de não conformidade 

2.1.2. Planejar o gerenciamento da qualidade 

Nessa etapa, devem ser definidos os requisitos ou indicadores que devem ser mapeados ao 

longo do projeto para que o interesses dos stakeholders sejam atendidos, que podem estar 

vinculados ao projeto e ao produto. O painel de indicadores a ser definido nesta etapa afeta 

diretamente o resultado do projeto, por isso, é importante que esse painel seja desenhado 

cuidadosamente e bastante alinhado com a diretriz estratégica do projeto 
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JURAN (1997, p. 7) diz que a “Satisfação do cliente é um resultado alcançado quando as 

características do produto correspondem às necessidades do cliente. Ela é, em geral, sinônima 

da satisfação com o produto.” 

 Os indicadores devem ser definidos com o objetivo de garantir acompanhamento de alguma 

dimensão analisada ao longo gerenciamento do projeto ou de garantir eficácia do produto do 

projeto. As entregas do produto se referem ao deve ser de fato entregue ao cliente, podendo ser 

um produto físico ou um serviço. As entregas de projetos estão vinculadas aos requisitos, 

restrições e premissas do projeto e dizem respeito à por exemplo o prazo, custo, risco, processos 

envolvidos (para satisfazer o cliente, para selecionar um fornecedor, para gerar conhecimento 

ao time e etc); isto é, o que precisará ser produzido e controlado nos processos de gerenciamento 

de projeto para viabilizar o desenvolvimento e a construção do produto. 

TERRIBILI FILHO (2010, p. 26) diz que “os indicadores de projeto são instrumentos de 

avaliação que permitem comprovar empiricamente (com base na experiência e observação) e 

com objetividade, a progressão de uma ou várias dimensões de um projeto diante das metas 

preestabelecidas.” 

Em relação às entregas do gerenciamento de projeto, estamos falando de dimensões como: 

• Eficiência: dimensões de performance das áreas do gerenciamento de projetos 

• Impacto no cliente: geração de benefícios, satisfação e lealdade 

• Impacto no time de projeto: crescimento pessoal, retenção e satisfação do time 

• Impacto na organização responsável pelo projeto: crescimento no mercado e estímulo 

de ROI 

• Geração de conhecimentos: criação e aprimoramento de novos técnicas; aumento de 

portfólio de produtos e mercados 

Em relação às entregas do gerenciamento de produto, estamos falando de dimensões como: 

• Requisitos técnicos: características físicas, especificações técnicas e evidencias físicas, 

no caso de serviços 

• Performance: desempenho do produto e operacionacionalidade/usabilidade 
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Figura 1: Entradas, ferramentas, técnicas, e saídas do processo “Planejar o gerenciamento da 

qualidade” 

Fonte:  adaptado de PMBOK, 2017 

 

2.1.3. Gerenciar a qualidade 

Essa etapa tem por objetivo assegurar que o time do projeto está efetuando as atividades 

conforme previsto no Plano de Gerenciamento do Projeto. As atividades a serem executadas 

nessa etapas devem ter responsabilidade definidas (gerente ou equipe do projeto) e devem ser 

descritas de modo que fique claro o que o responsável deve acompanhar em relação ao 

indicador definido anteriormente, assim como sua frequência de análise. 

Entradas

•Plano de gerencimaneto 
do projeto (plano de 
gerenciamento da 
qualidade)

•Documentos do projeto 
(registro de lições 
aprendidas, medições de 
controle da qualidade, 
métricas da qualidade, 
relatórios de riscos)

•Fatores ambientais da 
empresa

•Ativos de processos 
organizacionais

Ferramentas e técnicas

•Opinião especializada

•Coleta de dados

•Análise de dados

•Tomada de decisão

•Representação de dados

•Planejamento de testes e 
inspeções

•Reuniões

Saídas

•Plano de gerenciamento 
da qualidade

•Métrica de qualidade

•Atualizações do Plano de 
Gerenciamento do 
Projeto

•Atualização de 
documentos do projeto
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Figura 2: Entradas, ferramentas, técnicas, e saídas do processo “Gerenciar a qualidade” 

Fonte:  adaptado de PMBOK, 2017 

2.1.4. Controlar a qualidade 

Essa etapa tem por objetivo medir e avaliar os resultados e indicar quais ações corretivas devem 

ser tomadas em caso de não conformidade. O objetivo é entender se as entregas estão sendo 

realizadas conforme os padrões definidos para o projeto e se o Plano de Gerenciamento de 

Projeto foi respeitado, no tange prazo, custo, alocação de recursos e etc. Nessa etapa, podemos 

validar se o escopo definido foi atendido podendo realizar ou não o aceite de alguma entrega. 

 

Entradas

• Plano de 
gerencimaneto do 
projeto (plano de 
gerenciamento da 
qualidade)

• Documentos do 
projeto (registro de 
lições aprendidas, 
medições de controle 
da qualidade, métricas 
da qualidade, 
relatórios de riscos)

• Ativos de processos 
organizacionais

Ferramentas e técnicas

• Coleta de dados

• Análise de dados

• Tomada de decisão

• Representação de 
dados

• Auditorias

• Aprimoramento de 
características do 
produto

• Solução de problemas

• Métodos para 
melhoria da qualidade

Saídas

• Relatórios de 
qualidade

• Documentos de teste 
e avaliação

• Solicitação de 
Mudanças

• Atualizações no plano 
de gerenciamento de 
projeto

• Atualizações de 
documentos de 
projeto
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Figura 3: Entradas, ferramentas, técnicas, e saídas do processo “Controlar a qualidade” 

Fonte:  adaptado de PMBOK, 2017 

Nessa etapa, são indicadas as ferramentas que devem ser utilizadas para medir os requisitos. 

Dentre elas, podemos destacar: 

• Carta de controle: avalia o comportamento do processo ao longo de um dimensão 

evolutiva 

 

Figura 4: Ilustrativo de um gráfico de controle 

Entradas

•Plano de gerencimaneto do 
projeto (plano de 
gerenciamento da 
qualidade)

•Documentos do projeto 
(registro de lições 
aprendidas, medições de 
controle da qualidade, 
métricas da qualidade, 
relatórios de riscos)

•Solicitações de mundaças 
aprovadas

•Entregas

•Dados do desempenho do 
trabalho

•Fatores ambientais da 
empresa

•Ativos de processos 
organizacionais

Ferramentas e técnicas

•Coleta de dados

•Análise de dados

•Tomada de decisão

•Inspeção

•Teste/Avaliação de produtos

•Representação de dados

•Reuniões

Saídas

•Medições de controle de 
qualidade

•Entregas verificadas

•Informações sobre o 
desemepenho do trabalho

•Solictação de mudanças

•Atualização do Plano de 
Gerenciamento do Projeto

•Atualização de documentos 
do projeto
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Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAABgLEAI/ferramentas-gestao-qualidade-carta-

controle 

 

• Checklist: um instrumento de controle que indica um conjunta de controles a serem 

validados 

• 5W2H: para controle de atividades, identifica-se: o que deve ser feito; por que fazer; 

quem deve fazer; quanto custará; como fazer; quando fazer; e onde fazer 

 

 

Figura 5: Ilustrativo da ferramenta de 5W2H 

Fonte: https://blog.luz.vc/o-que-e/planos-de-acao-5w2h/ 

 

• Diagrama de Pareto: controle gráfico que indica a relevância de acordo com a 

frequências dos eventos, de modo seja possível priorizar. 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAABgLEAI/ferramentas-gestao-qualidade-carta-controle
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABgLEAI/ferramentas-gestao-qualidade-carta-controle
https://blog.luz.vc/o-que-e/planos-de-acao-5w2h/
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Figura 6: Ilustrativo de Gráfico de Pareto 

Fonte: http://www.portalaction.com.br/estatistica-basica/15-diagrama-de-pareto 

 

• Diagrama de causa efeito: visa facilitar a identificação da causa dos problemas  

 

Figura 7: Ilustrativo de diagrama de causa efeito 

Fonte: http://mfconsultoria.org/diagrama-de-causa-e-efeito/ 

http://www.portalaction.com.br/estatistica-basica/15-diagrama-de-pareto
http://mfconsultoria.org/diagrama-de-causa-e-efeito/
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3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

3.1. A particularidade de almoxarifado de sobressalentes 

A gestão desse tipo de categoria de materiais é bem diferente quando comparada as 

metodologias usuais de gestão de estoque de produtos para varejo em geral. Lara el al. (2016) 

indica que os gerentes de estoque são confrontados com o desafio de gerenciar milhares de 

itens, cada um com as suas características próprias e são exatamente as variações dessas 

características que tornam a gestão física desses materiais muito mais complexa. 

De maneira geral, as peças e sobressalentes para manutenção, reparo e operação são categorias 

de materiais que geralmente não tem demanda contínua, podendo ficar até anos no almoxarifado 

aguardando utilização. A criticidade dos equipamentos – risco de ficar com o ativo parado na 

linha – associado as grandes dificuldades de aquisição de alguns materiais -  por elevado 

leadtime de produção, fornecedor exclusivo, competitividade de demanda no mercado, entre 

outros – faz com o planejamento de materiais tome a decisão de manter itens estratégicos e 

críticos em estoque. 

 

Figura 8: Comportamento do estoque ao longo tempo para um produto acabado (PA) e um 

sobressalente (MRO) 

Fonte: http://www.tecnologistica.com.br/portal/artigos/68216/desafios-para-a-criacao-da-

area-de-planejamento-de-estoques-de-pecas-mro/ 

Saggioro, Martin e Lara (2008) analisam a complexidade de gerir estoques de peças de 

reposição. Justificam a partir das características particulares delas como criticidade para a 

operação (custo da falta), pouca oferta de fornecedores qualificados, alto tempo de reposição, 

imprevisibilidade da demanda, baixo giro de estoques, entre outros. 

Pelos fatores apresentados, a gestão física dos almoxarifados desse tipo de peças requer bastante 

atenção para a instituição, onde existe elevado capital empregado. Seu controle ineficaz pode 
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acarretar na visibilidade deficiente do estoque podendo gerar impactos no cliente interno final 

acarretando na indisponibilidade do ativo para a atividade-fim da instituição. 

3.2. Projetos de organização do almoxarifado 

Empresas que são intensivas em capital e que tem custos de manutenção relevantes em seus 

orçamentos costumam dedicar atenção especial para a gestão física e o planejamento de 

estoques de peças de reposição (Lara et al. 2012). Os projetos de organização de almoxarifado 

são comumente motivados por problemas de divergências inventariais que motivaram de forma 

frequente paradas de ativos para operação da instituição, seja por uma manutenção corretiva ou 

preventiva. 

 

Figura 9: Impacto na operação da falta do material 

Fonte: O autor 

Em relação a gestão física desses materiais, podemos listar diversos problemas que acabam 

gerando esses tipos de problemas, mas, em geral, a causa raiz é a falta de atenção e zelo que a 

gestão de almoxarifado merece. Estamos falando de dezenas de milhares de SKUs, geralmente 

armazenados num mesmo almoxarifado, por isso, a gestão física desses materiais requerem 

políticas e processos bem definidos. 

A estrutura de organização do almoxarifado é baseada em diversas áreas e cada uma dessas 

áreas existem posições de armazenagem. Essa informação de matérias por posição deve estar 

presente no ERP da instituição, permitindo consulta e acesso eficiente a informação do material. 

O registro da alocação dos materiais em cada posição ocorre em três momentos em geral: no 

recebimento de novos pedidos de compra; no despacho de material para aplicação no ativo; e 

na movimentação de materiais internas no almoxarifado. 

Quando falamos de divergências inventarias, não nos referimos apenas a perda do material mas 

também com sobras e armazenagens do material em local indevido, desalinhado com o que 

prevê o ERP. Tudo isso gera improdutividade da atividade do almoxarifado, além de impactar 

o cliente final. 

Necessidade de 
material

Indisponibilidade 
para 

atendimento do 
estoque

Manutenção não 
realizada

Ativo fora de 
operação
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3.3. Motivação do projeto 

O projeto de almoxarifado em questão foi motivado inicialmente pelo excesso de reclamações 

do cliente interno em relação ao atendimento do almoxarifado às demandas de separação de 

materiais. Foi realizada uma análise de causa e foram levantados os problemas que justificaram 

a necessidade e motivaram a execução desse projeto. São eles: 

• Diversos casos de erros de separação no material por problemas de identificação 

• Dificuldade de acesso ao material por desorganização da área 

• Armazenagem do material em posições diferentes do indicado no sistema ERP 

• Atraso na separação e entrega de materiais solicitados pelos clientes internos 

• Elevados índices de divergências inventarias conforme último resultado de outubro de 

2017 

• Ausência de posições de porta-paletes e blocados para armazenagens 

3.4. Objetivos do projeto 

Tendo em vista os problemas levantados anteriormente, o projeto tem como principais 

objetivos: 

• Melhorar a identificação dos materiais no almoxarifado 

• Otimizar a armazenagem dos materiais por meio do agrupamento de matérias na mesma 

posição, disponibilizando assim posições para armazenagem 

• Agilizar o processo de separação de materiais para entrega 

• Melhorar a percepção do cliente interno em relação às atividades do Almoxarifado 

3.5. Principais atividades do projeto 

De modo a melhorar a organização do almoxarifado e agilizar os processos internos do 

almoxarifado, foram definidos os seguintes objetivos do projeto: 

• Revisão de embalagem 

• Revisão de endereçamento e etiquetas 

• Agrupamento de materiais 

• Alocação de matérias por giro 
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• Segregação de obsoletos 

• Unitização de materiais em estoque 

3.5.1. Revisão de embalagem 

O escopo dessa atividade consiste na análise da atual embalagem do utilizada para proteção, 

conservação e manuseio do material. 

3.5.2. Revisão de endereçamento e etiquetas 

Essa atividade consiste em analisar se o material está corretamente armazenado na posição de 

estocagem no almoxarifado conforme indicado na sua etiqueta. Além disso, também é 

necessário avaliar se o material está corretamente identificado e se a etiqueta utilizada para o 

material é a padrão utilizada pela companhia. Existem alguns materiais que são armazenados 

expostos a intempéries que não são etiquetados, identificados manualmente com marcador 

industrial 

3.5.3. Agrupamento de materiais 

Essa atividade consiste na consolidação de materiais na mesma posição, na medida que a 

mesmo suporte acomodar os materiais sem impactar na agilidade de identificação, sem gerar 

danos nos materiais e sem apresentar riscos de segurança para a instituição e os colaboradores. 

3.5.4. Alocação de materiais por giro 

Consiste em organizar os materiais de maior giro e posições frontais ao almoxarifado. Como 

grande dos materiais, pela característica desse tipo de estoque, apresenta baixo giro ao longo 

do ano, foi definido juntamente ao time de planejamento uma lista de 2.672 SKUs para 

organização de modo que facilite acesso para novas separações de materiais para entrega aos 

clientes internos. 

3.5.5. Segregação de obsoletos 

Essa atividade consiste em segregar do estoque os materiais considerados com obsoletos, isto 

é, materiais que não serão mais utilizados pela operação em virtude da mudança de maquinas, 

troca de tecnologia e compra de materiais indevidos. Para esses casos, será necessário 

movimentação para área destinada e identificação com etiqueta específica para esses materiais. 

Estimou-se em 1.398 SKUs em estoque já considerados como obsoletos a serem segregados no 

projeto. 
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3.5.6. Unitização de embalagem 

Grande parte dos materiais em estoque são minuterias, isto é: porcas, parafusos, arruelas, 

fusíveis, etc. Esse tipo de material, em geral, acarreta numa extrema improdutividade do time 

que está separando materiais para entrega ao cliente final, pois requerem contagem de grandes 

quantidades (em determinados casos de milhares). O estoque atualmente não conta de maneira 

estruturada com materiais agrupados em embalagem que facilitem contagem e separação. Essa 

atividade consiste exatamente na organização dessas embalagens para esse tipo de material. 

Estimou-se 8.659 SKUs requerem esse tipo de tratamento. 

 

Figura 10: Exemplo de unitização de materiais 

Fonte: O autor 

 

3.6. Informações relevante para o projeto 

3.6.1. Equipe 

Como todo projeto, foi realizada uma análise “make or buy” para as demandas acima descritas 

foi avaliada uma contratação de mão-de-obra terceirizada para a realizada do projeto, porém 

esbarrou-se em 3 problemas maiores: 

• Custo: como se trata de uma atividade operacional de grande porte, os custos previstos 

para atividade seriam elevados 

• Tempo: um processo de contratação e regularização da empresa para inicio da operação 

levaria no mínimo 6 meses de acordo com as políticas internas da companhia 
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• Equipamentos de movimentação de carga: a empresa terceirizada não poderia operar 

equipamentos próprios ou contratos diretamente pela contratante o que iria burocratizar 

ainda mais o processo para inicio do projeto. Pois iriar requer uma contratação de 

serviços de equipamentos ou equipamentos próprios da terceirizada. 

• Outros fatores envolvendo política de segurança interna da empresa 

Além disso, identificou-se uma ociosidade em parte das equipes do almoxarifado, isto é, parte 

da equipe interna estaria disponível, apta e preparada para realizar a atividade. Associado a este 

fato, em Novembro/2017 foi informado pela área de Manutenção Central da empresa que os 

primeiros 6 meses de 2018 seriam marcados por grandes paradas de produção para manutenção 

de máquinas, motivados por problemas internos levantados pela área de Qualidade e Saúde 

Ocupacional, conforme determinação da ISSO 18001. 

Tendo em vista esse conjunto de fatores, decidiu-se pela segregação de uma equipe interna do 

almoxarifado exclusiva para a realização das atividades operacionais do projeto. Contudo, 

apesar da ociosidade do time operacional do almoxarifado, o projeto mobilizou 21 pessoas de 

um total de 88 FTEs do almoxarifado, representando quase 25% da base operacional. Além 

disso, foi disponibilizada uma verba para hora-extra do time operacional do projeto de modo a 

contribuir com a andamento do projeto e mitigar possíveis efeitos oriundos de imprevistos. 

3.6.2. Recursos operacionais 

Como o projeto irá ocorrer em paralelo com a operação rotineira, outro ponto importante 

alinhado foi a disponibilização de 5 recursos operacionais de movimentação de carga exclusivos 

para o projeto: 

• 3 empilhadeiras elétricas com capacidade de 2 toneladas 

• 1 empilhadeira a diesel com capacidade de 5 toneladas 

• 1 empilhadeira a diesel com capacidade de 7 toneladas 

Além disso, alguns clientes internos se colocaram á disposição no empréstimo de empilhadeiras 

para suporte ao projeto. 

Essa disponibilização de equipamentos não gerou custos para o projeto, pois todos os 

equipamentos pertencem ao pool de equipamentos da empresa e todos estavam ociosos. 

3.6.3. Envolvimento do cliente interno 
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Como podemos perceber, o número de colaboradores deslocados de sua função para suporte ao 

projeto é bastante alto em relação ao total de FTEs do Almoxarifado. Com isso, surgiu um 

elevado receio de impactar o atendimento aos clientes internos. Por isso, ressaltando a 

importância de um Plano de Comunicação bem estruturado, os principais headers dos clientes 

internos foram envolvidos e comunicados sobre o projeto. Uma vez alinhados com os benefícios 

futuros dos projetos, todos foram unânimes no apoio e ponderação das atividades rotineiras ao 

longo do projeto. 

3.6.4. Prazo do projeto 

Considerando os recursos disponíveis para o projeto, realizou-se um cronograma que totalizava 

7 meses de atividades operacionais, segregando as atividades por áreas abaixo resumidas 

3.6.5. Custos do projeto 

Os custos dos projetos estão restritos aos custos de horas-extras, manutenção preventivas e 

corretivas de máquinas e, caso necessário, locação de novas máquinas. 

Sendo assim temos descriminados que esses custos fiquem limitados a: 

Locação de equipamentos: R$ 21.354,00 (Vinte e um mil e trezentos e cinquenta e quatro reais) 

Horas-extras: R$ 27.272, 73 (Vinte e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e setenta e três 

centavos 

Manutenções corretivas e preventivas: R$ 149.787,45 (Cento e quarenta e nova mil setecentos 

e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) 

3.7. Plano de Gerenciamento da Qualidade 

3.7.1. Planejar o gerenciamento da Qualidade 

Como apresentado anteriormente nesse estudo, nessa etapa iremos definir os indicadores a 

serem acompanhados de modo garantir os padrões de qualidade do projeto e do produto. 

3.7.1.1. Eficiência 

Para o controle do prazo do projeto, é fundamental que a evolução física das atividades esteja 

ocorrendo conforme produtividade esperada. Sendo assim, destacam-se três indicadores: 

• Organização de porta-paletes, com as seguintes atividades 

• Organização de área de paletes pesados e blocados 
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• Organização de pequenos materiais e minuterias 

• Movimentação de materiais de alto giro 

• Organização de obsoletos 

• Custos do projeto 

Organização de porta-paletes 

• Atividades a serem desempenhadas: 

o Retirada da posição 

o Análise da embalagem 

o Conferência de endereçamento 

o Análise da identificação e etiquetagem 

o Organização e agrupamento 

o Estocagem 

• Descrição e justificativa: Organização da área de porta-paletes. O prazo para essa 

atividade não poderá exceder em mais de 10 dias o previsto no cronograma. 

• Critérios de Aceitação ou Metas do Requisito: a produtividade diária deverá estar em 

55 paletes organizados por equipe (três pessoas por equipe de trabalho) por dia. 

Variações aceitáveis entre 45 e 65 paletes por dia. 

• Racional de cálculo de requisitos: contagem de paletes trabalhados por dia 

Organização de área de paletes pesados e blocados 

• Atividades a serem desempenhadas: 

o Retirada da posição 

o Análise da embalagem 

o Conferência de endereçamento 

o Análise da identificação e etiquetagem 

o Organização e agrupamento 

o Estocagem 

• Descrição e justificativa: Organização da área de paletes pesados e blocados. O prazo 

para essa atividade não poderá exceder em mais de 15 dias o previsto no cronograma. 

• Critérios de Aceitação ou Metas do Requisito: a produtividade diária deverá estar em 

40 paletes organizados por equipe (três pessoas por equipe de trabalho) por dia. 

Variações aceitáveis entre 25 e 60 paletes por dia. 
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• Racional de cálculo de requisitos: contagem de paletes trabalhados por dia 

Organização de pequenos materiais e minuterias 

• Atividades a serem desempenhadas: 

o Análise da embalagem 

o Conferência de endereçamento 

o Unitização, se aplicável 

o Análise da identificação e etiquetagem 

o Agrupamento 

o Estocagem 

• Descrição e justificativa: Organização de pequenos materiais e minuteriais. O prazo 

para essa atividade não poderá exceder em mais de 15 dias o previsto no cronograma. 

• Critérios de Aceitação ou Metas do Requisito: a produtividade diária deverá estar em 

100 materiais organizados por equipe (três pessoas por equipe de trabalho) por dia. 

Variações aceitáveis entre 75 e 150 materiais por dia. 

• Racional de cálculo de requisitos: contagem de materiais trabalhados por dia 

Movimentação de materiais de alto giro 

• Atividades a serem desempenhadas: 

o Retirada da posição em estoque 

o Análise da embalagem 

o Agrupamento 

o Movimentação no sistema 

o Emissão da nova etiqueta 

o Movimentação física 

o Armazenagem na nova posição 

• Descrição e justificativa: Movimentação de materiais de alto giro para posição de 

melhor acesso. O prazo para essa atividade não poderá exceder em mais de 5 dias o 

previsto no cronograma. 

• Critérios de Aceitação ou Metas do Requisito: a produtividade diária deverá estar em 

30 materiais organizados e movimentados por equipe (três pessoas por equipe de 

trabalho) por dia. Variações aceitáveis entre 20 e 40 materiais por dia. 

• Racional de cálculo de requisitos: contagem de materiais trabalhados por dia 
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Organização de obsoletos 

• Atividades a serem desempenhadas: 

o Retirada da posição 

o Análise da embalagem 

o Identificação com a nova etiqueta para obsoletos 

o Agrupamento 

o Movimentação sistêmica para área de obsoletos 

o Movimentação física para a nova posição 

• Descrição e justificativa: Segregação dos materiais definidos como obsoletos. O prazo 

para essa atividade não poderá exceder em mais de 30 dias o previsto no cronograma. 

• Critérios de Aceitação ou Metas do Requisito: a produtividade diária deverá estar em 

25 materiais organizados e movimentados por equipe (três pessoas por equipe de 

trabalho) por dia. Variações aceitáveis entre 20 e 30 materiais por dia. 

• Racional de cálculo de requisitos: contagem de materiais trabalhados por dia 

Custos do projeto 

• Descrição e justificativa: Custo do projeto deverá estar limitado a R$ 198.414,18. 

• Critérios de Aceitação ou Metas do Requisito: volume financeiro total menor ou igual 

a R$ 198.414,18 

• Racional de cálculo de requisitos: soma do valor gasto no centro de custo previsto para 

o projeto 

3.7.1.2. Impacto no cliente 

Nessa etapa estarão listados os indicadores que devem ser acompanhados para a entrega do 

produto final da qualidade desejada. Para isso, é importante que os equipamentos previstos 

estejam disponíveis para o projeto, sendo assim, é importante que as manutenções previstas 

para o mesmo estejam em dia. Por isso, define-se o indicador de Manutenção de Equipamentos. 

Além disso, é importante garantir que todas as atividades de organização estejam cumprindo as 

especificações definidas no projeto. Sendo assim, definimos dois indicadores: 

• Manutenção de equipamentos 

• Acompanhamento de organização física 

Manutenção de Equipamentos 
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• Descrição e justificativa: Manutenção de equipamentos de movimentação de carga. A 

rotina de manutenção preventiva prevista para os equipamentos deve ser realizada em 

sua totalidade. 

• Critérios de Aceitação ou Metas do Requisito: atividades previstas na ordem de 

manutenção prevista para os equipamentos sejam efetuadas na sua totalidade e no 

prazo previsto 

• Racional de cálculo de requisitos: execução de atividades de manutenção 

Acompanhamento de organização física 

É importante notar que todos os indicadores todas as atividades de organização têm um limite 

de produtividade prevista por dia, o que pode causar certa estranheza. É evidente que uma 

produtividade maior da atividade é melhor para a instituição, desde que seja feita na qualidade 

prevista. Eventos isolados de produtividades acima do previsto não representam preocupações 

efetivas, mas produtividades constantes acima do limite superior previsto podem representar a 

realização das atividades incorretas e fora da qualidade esperada 

• Descrição e justificativa: Acompanhamento da execução física das atividades para 

garantir atendimento aos requisitos técnicos 

• Critérios de Aceitação ou Metas do Requisito: amostragem diária de 20 materiais 

trabalhados com 100% de aderências as especificações previstas 

• Racional de cálculo de requisitos: materiais trabalhados organizados conforme 

especificações previstas 

3.7.2. Gerenciar a qualidade 

Nessa etapa, devem ser indicadas as atividades necessárias para o cumprimento dos indicadores 

listados anteriormente. Além disso, devem ser indicados os responsáveis e a frequência de 

acompanhamento. 

• Organização de porta-paletes, com as seguintes atividades 

Descrição da atividade: Acompanhamento da movimentação de paletes diárias por meio do 

controle no ERP. 

Responsabilidade: Supervisor do Almoxarifado 

Frequência: diária 
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• Organização de área de paletes pesados e blocados 

Descrição da atividade: Acompanhamento da movimentação de paletes diárias por meio do 

controle no ERP. 

Responsabilidade: Supervisor do Almoxarifado 

Frequência: diária 

• Organização de pequenos materiais e minuterias 

Descrição da atividade: Acompanhamento da movimentação de materiais movimentados por 

meio do controle no ERP. 

Responsabilidade: Supervisor do Almoxarifado 

Frequência: diária 

• Movimentação de materiais de alto giro 

Descrição da atividade: Acompanhamento da acomodação de materiais em posições frontais 

Responsabilidade: Supervisor do Almoxarifado 

Frequência: semanal 

• Organização de obsoletos 

Descrição da atividade: Acompanhamento de segregação de obsoletos pela acomodação física 

na área de obsoletos 

Responsabilidade: Analista de receitas alternativas 

Frequência: semanal 

• Custos do projeto 

Descrição da atividade: Levantamento de despesas e gastos envolvidos na verba disponível para 

projeto 

Responsabilidade: Gerente de Projeto 

Frequência: semanal 

• Manutenção de equipamentos 
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Descrição da atividade: Acompanhamento da realização de manutenção preventivas nas 

empilhadeiras do projeto por meio de confrontar: abertura de ordem de manutenção e realização 

de atividades no ERP. 

Responsabilidade: Analista de Serviços 

Frequência: semanal 

• Acompanhamento de organização física 

Descrição da atividade: Acompanhamento da realização da atividade da maneira correta por 

meio da amostragem diária de itens trabalhados.  

Responsabilidade: Gerente de Projeto e Supervisor de almoxarifado 

Frequência: semanal 

3.7.3. Controlar a qualidade 

Nessa etapa, devem ser indicadas as ferramentas de medição dos requisitos, ou seja, como serão 

acompanhados os requisitos indicados anteriormente. Também devem ser indicados as medidas 

que devem ser realizadas para adaptação do processo dentro dos requisitos. 

• Organização de porta-paletes, com as seguintes atividades 

Técnica / Ferramenta: Carta de controle 

Justificativa: Garantir que que a obra esteja pronta dentro do limite estabelecido no projeto, 

identificando os desvios em cada uma das atividades que possam impactar no prazo final 

Responsáveis & Frequências: Analista de Processo – diário 

Ações em caso de "não-conformidades": Alocação de novos recursos para suportar a atividade; 

Reorganização de equipes; validar execução do plano de manutenção. 

• Organização de área de paletes pesados e blocados 

Técnica / Ferramenta: Carta de controle 

Justificativa: Garantir que que a obra esteja pronta dentro do limite estabelecido no projeto, 

identificando os desvios em cada uma das atividades que possam impactar no prazo final 

Responsáveis & Frequências: Analista de Processo – diário 
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Ações em caso de "não-conformidades": Alocação de novos recursos para suportar a atividade; 

Reorganização de equipes; troca do equipamento; validar execução do plano de manutenção 

• Organização de pequenos materiais e minuterias 

Técnica / Ferramenta: Carta de controle 

Justificativa: Garantir que que a obra esteja pronta dentro do limite estabelecido no projeto, 

identificando os desvios em cada uma das atividades que possam impactar no prazo final 

Responsáveis & Frequências: Analista de Processo – diário 

Ações em caso de "não-conformidades": Alocação de novos recursos para suportar a atividade; 

reorganização de equipes. 

• Movimentação de materiais de alto giro 

Técnica / Ferramenta: Checklist 

Justificativa: Garantir que os materiais de maior giro estejam sendo alocados em posições 

frontais ao almoxarifado 

Responsáveis & Frequências: Analista de Processo – semanal 

Ações em caso de "não-conformidades": movimentação do material para a posição adequada; 

alocação de novos recursos para suportar a atividade; reorganização de equipes 

• Organização de obsoletos 

Técnica / Ferramenta: Checklist 

Justificativa: Garantir que os materiais obsoletos estejam sendo segregados e identificados da 

maneira adequada 

Responsáveis & Frequências: Analista de Processo – semanal 

Ações em caso de "não-conformidades": movimentação do material para a posição adequada; 

alocação de novos recursos para suportar a atividade; reorganização de equipes. 

• Custos do projeto 

Técnica / Ferramenta: Checklist 

Justificativa: Garantir que os materiais obsoletos estejam sendo segregados e identificados da 

maneira adequada 
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Responsáveis & Frequências: Gerente do Projeto  – semanal 

Ações em caso de "não-conformidades": movimentação do material para a posição adequada; 

alocação de novos recursos para suportar a atividade; reorganização de equipes. 

• Manutenção de equipamentos 

Técnica / Ferramenta: Checklist 

Justificativa: Garantir execução das atividades prevista para a manutenção dos equipamentos 

de modo que os equipamentos não fiquem indisponíveis 

Responsáveis & Frequências: Analista de Manutenção – semanal 

Ações em caso de "não-conformidades": parada do equipamento para manutenção; substituição 

do equipamento enquanto manutenção corrente 

• Acompanhamento de organização física 

Técnica / Ferramenta: Checklist 

Justificativa: Garantir a execução das atividades no padrão estabelecido para o projeto 

Responsáveis & Frequências: Supervisor de Almoxarifado – semanal 

Ações em caso de "não-conformidades": revisão das atividades realizadas; treinamento do 

executor 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

4. CONCLUSÕES 

O estudo teve por objetivo aplicar os principais conceitos e metodologia do Plano de 

Gerenciamento da Qualidade para um projeto numa empresa de elevado capital empregado com 

ativos e sobressalentes para Manutenção. A aplicação dessa metodologia para gestão de um 

projeto bastante particular provou a capacidade de abrangência do Gerenciamento de Projetos. 

Para esse projeto específico, o Plano da Qualidade foi predominantemente usado para controle 

de prazo, custo e escopo de atividades. Na prática, o Plano desenvolvido foi e se mostrou 

bastante eficiente para controle de qualidade do projeto. Apesar de o ambiente de sobressalentes 

de manutenção ser bastante particular, os principais entregáveis do projeto e do produto vem 

cumprindo as especificações definidas para projeto. 

O painel de indicadores definido foi amplamente difundido pela empresa e foi importante para 

dar visibilidade do trabalho dos integrantes da equipe interna tanto para os gestores do 

Almoxarifado como para os clientes internos. Estes, até o momento desse estudo, vem 

contribuindo fortemente com o projeto.  

A importância de um painel de indicadores alinhado com as entregas do projeto e do produto 

foi comprovada ao longo da execução das atividades que estavam alinhadas com o objetivo do 

projeto. As ações em caso de não conformidade vem sendo cumprindo e conseguimos ajustar 

o curso das frentes de trabalho para dentro do esperado. 

O único ponto de atenção que vem prejudicando o projeto é a disponibilidade dos recursos de 

movimentação de carga – empilhadeiras – que vem apresentando diversas falhas e quebras 

mesmo com as manutenções preventivas em dia. Esses efeitos vem sendo mitigados em grande 

parte com o empréstimo de equipamentos pelos clientes internos e aluguel de uma nova 

máquina. Internamente, isso comprovou a necessidade de preparação da equipamento e 

avaliação se aquele equipamento está apto para uso intensivo. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

A frente do projeto de organização de materiais, que tem por objetivo, agrupamento de materiais 

em porta-paletes vem apresentando resultados excelentes e demonstrando que existem bastante 

oportunidades de redução de estruturas físicas, o que acarretaria em: 

• Redução de custos, por meio da devolução de algumas tendas que atualmente são 

alugadas para armazenagem de alguns materiais 

• Agilidade de acesso a materiais que estaria alocados em menor quantidade de áreas de 

armazenagem, em geral centralizados no galpão central 

• Receita alternativas com a venda de estruturas metálicas de armazenagem de materiais 

como porta-paletes, prateleiras e porta-bobinas 

Certamente, esse tema merece um novo projeto dentro da instituição. 

 

 



28 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AHN, H. Applying the Balanced Scorecard concept: an experience report. USA:  Long Range 

Planning, Vol.34, 2001 

CROSBY, Philip B. Qualidade é Investimento. New York: McGraw-Hill. 1986, p.3 

ISHIKAWA, K.. Controle da qualidade total: à maneira japonesa. Rio de Janeiro: Campus. 

1993, p. 43. 

JURAN, Joseph .M. A Qualidade desde o projeto - Os novos passos para o planejamento da 

qualidade em produtos e serviços. 3ª Edição. São Paulo: Pionera. 1997, p. 7 

LARA, M.; RODRIGUES, C. Descrição para a criação da área de planejamento de estoques de 

peças MRO. Revista Tecnologística, p.82-88. Março, 2012. 

MARSHALL JUNIOR, Isnard; CIERCO, Agliberto Alves; ROCHA, Alexandre Varanda; 

MOTA, Edmarson Bacelar; LEUSIN, Sérgio. Gestão da qualidade. 8ª Edição. Rio de Janeiro: 

FGV. 2006, p. 163. 

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Introdução à administração. 5ª Edição. São Paulo: 

Atlas. 2000, p. 78. 

Modelo - Plano de gerenciamento da qualidade, Escritório de Projetos. Disponível em: 

http://goo.gl/IJZ96l. Acessado em: 07/02/2018. 

PMP® Exam Prep Products by Rita Mulcahy—Portuguese Translations, RMC Publications, 

Inc. Disponível em: http://shop.rmcls.com/product/pmp-prep_portuguese.aspx. 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do Conhecimento em Gerenciamento de 

projetos - Guia PMBOK® Quarta Edição. São Paulo: Saraiva. 2008, p. 189 a 214. 

RMC Learning Solutions™, RMC Publications, Inc. Disponível em: http://shop.rmcls.com/. 

Acessado em: 07/03/2016. 

SAGGIORO, E.; MARTIN, A.; LARA, M. Gestão de estoques MRO: otimizando a logística 

de peças de reposição. Revista Mundo Logística. São Paulo, v.1, n.04, p. 6-10, 2008 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais. São Paulo, Atlas, 1987 

VERGARA, S. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 1997. 

 


