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Resumo 

 

Este trabalho de conclusão de curso visa abordar algumas áreas do gerenciamento de projetos 

para implantação de um projeto previamente desenvolvido dentro de um projeto de pesquisa e 

desenvolvimento. O projeto em questão é referente ao P&D PD-6491-0231/2011 – intitulado: 

“Desenvolvimento de método para medição da impedância de aterramento de torres em linhas 

de transmissão de 69 a 500 kV em operação, empregando a corrente de fuga em 60 Hz”, 

referente ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Setor Elétrico Brasileiro 

regulamentado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) desenvolvido em 

parceria entre as empresas COPEL (Companhia Paranaense de Energia) e Institutos Lactec. 

Neste trabalho serão apresentados os planos elaborados para o gerenciamento do projeto de 

implantação dentro da empresa da metodologia e do protótipo desenvolvidos no projeto de 

pesquisa e desenvolvimento, utilizando algumas áreas do gerenciamento de projetos, como 

stakeholders (partes interessadas), gerenciamento do tempo, gerenciamento da qualidade, 

gerenciamento da comunicação, gerenciamento de riscos e viabilidade do projeto. Estes 

estudos serão apresentados em capítulos, e estes são baseados em conhecimentos adquiridos 

no decorrer do curso e utilizados para um melhor resultado na implantação do projeto. 

Também são apresentados os fatores que motivaram a criação do projeto, bem como os 

ganhos e benefícios esperados com o mesmo, além de sugerir possíveis desdobramentos após 

a conclusão do projeto. 

 Palavras Chave: metodologia, equipamento, plano, projeto. 

  

    

  



 

 

 

Abstract 

 

This course conclusion work aims to address some areas of project management for the 

implementation of a project previously developed within a research and development project. 

The project in question is related to P&D PD-6491-0231/2011 - entitled "Method 

Development for measuring the ground impedance towers in transmission lines 69-500 kV in 

operation, employing the leakage current at 60 Hz" referring to the Research and 

Development of the Electrical Sector Program Brazilian regulated by ANEEL (Brazilian 

Electricity Regulatory Agency) developed in partnership between COPEL (Companhia 

Paranaense de Energia) and Institutes LACTEC. This work will be presented the plans drawn 

up for the implementation of project management within the company's methodology and the 

prototype developed in the research and development project, using some areas of project 

management, as stakeholders (stakeholders), time management, management quality, 

communication management, risk management and project viability. These studies will be 

presented in chapters, and these are based on knowledge acquired during the course and used 

for a better result in project implementation. They also present the factors that motivated the 

creation of the project, as well as gains and expected benefits of the same, as well as suggest 

possible developments after the completion of the project. 

 Key Words: methodology, equipment, plan, design 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

SUMÁRIO 

 

AGRADECIMENTOS ..................................................................................................................... 6 

RESUMO ................................................................................................................................... 7 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 8 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 1 

2. REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................................ 3 

3. PLANOS DE TRABALHO ................................................................................................. 6 

4. CONCLUSÕES ................................................................................................................. 21 

5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS ................................................................................. 22 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 23 



1 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O projeto a ser implantado é o resultado do projeto P&D PD-6491-0231/2011 - 

“Desenvolvimento de método para medição da impedância de aterramento de torres em linhas 

de transmissão de 69 a 500 kV em operação, empregando a corrente de fuga em 60 Hz”, 

referente ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Setor Elétrico Brasileiro 

regulamentado pela ANEEL (Agência  Nacional de Energia Elétrica), desenvolvido numa 

parceria entre as empresas: Copel (Companhia Paranaense de Energia) e os Institutos Lactec. 

No projeto P&D, o sistema de medição proposto visava obter resultados confiáveis com 

maior segurança e rapidez que os métodos usuais de medição de resistência de aterramento de 

pé-de-torre em linhas energizadas, dispensando a desconexão física dos cabos guarda. Esta 

desconexão implica altos custos, riscos elétricos e pouca eficiência no procedimento.  

Neste sentido, o sistema proposto consiste na medição ao nível do solo, sem desconexão 

dos cabos guarda. Esta mudança de topologia é possível com o uso de transdutores de 

corrente/tensão (bobinas de Rogowski de dimensões adequadas) com alto ganho e adaptadas 

para baixas frequências, que se instalam em todos os pés das torres ou estais simultaneamente. 

A partir do somatório instantâneo destas correntes de fuga (induzidas na malha de terra pelo 

próprio sistema) e da medição da tensão da malha (contra um ponto remoto desta) é possível 

determinar a resistência e/ou a impedância do sistema de aterramento na frequência industrial. 

O procedimento proposto dispensa a injeção de corrente dos métodos tradicionais de 

medição, permitindo a determinação da resistência e/ou impedância de aterramento da malha 

de forma rápida e segura, implicando em ganhos de segurança e econômicos para avaliar a 

eficiência do sistema de aterramento das linhas de transmissão (LTs). 

Para o projeto P&D, foi desenvolvido um protótipo para que fosse possível realizar 

medições e testes em campo, para que assim, a metodologia fosse comprovada. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Com o desenvolvimento do protótipo para realização das medidas em campo e com a 

comprovação da metodologia, surgiu a necessidade de implantação da metodologia e do 

equipamento desenvolvidos dentro do projeto, e para tal aplicação, foi elaborado este novo 

projeto, no qual serão utilizadas algumas das áreas de conhecimentos do gerenciamento de 

projetos. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo apresentar um projeto com 

algumas áreas do gerenciamento de projetos, como stakeholders, custos, riscos e viabilidade 

do projeto, para implantação e repasse dos conhecimentos adquiridos com o projeto 

previamente desenvolvido. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos, descritos na sequência.  
 

• Capítulo 1 – Introdução: Apresentação do tema abordado, justificativas para 

estudo, objetivos e a estrutura do trabalho.  

• Capítulo 2 – Referencial Teórico: Apresentação de definições de gerenciamento de 

projetos, e as áreas de conhecimento aplicadas no projeto, como stakeholders, 

viabilidade do projeto, etc. 

• Capítulo 3 – Planos para o gerenciamento do projeto: Apresentação dos planos de 

projetos desenvolvidos para auxiliar no gerenciamento deste projeto.  

• Capítulo 4 – Conclusão: Apresentação das conclusões obtidas no trabalho.  

• Capítulo 5 – Possíveis Desdobramentos: Sugestões para futuros trabalhos 

acadêmicos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 VIABILIDADE DE PROJETO 

 

Apesar de todos os projetos serem considerados únicos, e possuírem características 

diferentes uns dos outros, ainda é possível fazer um estudo para verificar a viabilidade dos 

mesmos. 

Este estudo de viabilidade pode ser técnico, estratégico e/ou econômico-financeiro. Em 

todos os casos, os resultados mostram se o projeto atende as expectativas das partes 

interessadas. 

Uma das ferramentas utilizadas para estudo da viabilidade econômico-financeira é o 

Payback Simples – PBS. Este método considera o tempo de retorno do capital investido. É 

estabelecido um prazo máximo para a recuperação do investimento, que servirá de padrão 

para a análise de viabilidade do projeto. 

O valor aplicado é adicionado, período a período, aos fluxos de caixa líquidos gerados, 

para que se obtenha o tempo de recuperação do investimento inicial, e com isso, verifica-se a 

viabilidade do projeto. 

 
2.2 GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS 

 

Stakeholders são pessoas e/ou organizações, como clientes, patrocinadores, gerentes, 

público em geral, ou qualquer outro que estejam envolvidos com o projeto, ou possas vir a ter 

seus interesses afetados positivamente ou negativamente pelo projeto, sendo durante a 

execução ou depois de finalizado o projeto. 

O gerenciamento de stakeholders é conjunto de processos utilizados para identificar todas 

as pessoas e/ou organizações que podem ser impactados pelo projeto. Também são utilizados 

para analisar as expectativas destes stakeholders identificados, bem como o impacto que os 

mesmo podem gerar no projeto. 

Por esses aspectos, a identificação e gerenciamento dos stakeholders é uma parte 

importante do projeto, pois a correta análise e estratégia adotada para lidar com cada parte 
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interessada é fundamental para que os mesmos estejam engajados na execução do projeto e 

seus impactos sejam os mais positivos possíveis, colaborando com o sucesso do projeto.  

 
2.3 GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO 

 

O gerenciamento da comunicação é um importante processo que visa garantir que as 

informações relevantes ao projeto sejam coletadas, produzidas, distribuídas, armazenadas, 

recuperadas, disponibilizadas e descartadas nos momentos certos e necessários, no formato e 

pelo meio adequado a cada stakeholders. 

Ele é uma das partes fundamentais para garantir uma boa integração do projeto e a 

articulação entre as partes interessadas, e pode ser influenciada pelo ambiente, portanto, são 

essenciais para o processo: organização e disciplina. 

Por isso, para garantir um bom gerenciamento da comunicação do projeto, é preciso estar 

atento em três pontos fundamentais: planejar as comunicações, gerenciar as comunicações e 

controlar as comunicações. 

 

2.4 GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

Risco é todo evento incerto que, caso venha a se concretizar, impacta positivamente ou 

negativamente o projeto. 

Para que se possa ter uma melhor resposta aos possíveis riscos, é utilizado o 

gerenciamento de riscos. Com a adoção desse gerenciamento, a equipe do projeto passa a 

trabalhar de uma forma proativa, gerenciando riscos, e não mais de forma reativa, 

gerenciando crises. Com isso, é possível antecipar-se aos problemas antes que eles surjam. 

Com o gerenciamento de riscos, é possível evitar gastos desnecessários com problemas 

que possam vir a ocorrer, que não estavam previstos, além de problemas com o tempo e 

recursos do projeto. 

O gerenciamento de riscos não evita que possíveis problemas venham a ocorrer, mas 

ajudam a antever e preparar uma resposta adequada caso ocorram, e com um melhor processo 

decisório, aumentam-se as probabilidades de sucesso do projeto. 
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2.5 GERENCIAMENTO DE TEMPO 

 

O tempo é um dos recursos mais importantes e mais escassos de um projeto, e por isso, 

deve ser muito bem administrado. 

Para tornar mais eficiente e controlado o uso do tempo, é utilizado o gerenciamento de 

tempo. Nesta área são elaboradas todas as programações e o cronograma de todo o projeto. 

O gerenciamento de tempo é um dos principais processos, pois seus resultados impactam 

em todas as outras áreas do projeto. Em caso de atrasos nas entregas, as etapas seguintes 

podem ser comprometidas, e com isso o resultado do projeto também é afetado, podendo 

gerar problemas financeiros e na qualidade do produto final do projeto. 

 

2.6 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

 

A qualidade de um produto ou projeto poderia ser descrita como o grau de satisfação do 

cliente, ou seja, o quanto o produto ou projeto atendeu a expectativa dos clientes em relação 

ao produto final.  

Para que o resultado do projeto atinja ou supere as expectativas dos clientes, é utilizado o 

gerenciamento da qualidade do projeto. Neste gerenciamento determinam-se os processos, 

atividades e organização necessárias para que o projeto satisfaça as necessidades para as quais 

foi criado, ou seja, ele é utilizado para garantir que os requisitos do projeto e do produto sejam 

cumpridos e validados. 

O gerenciamento da qualidade é divido em três etapas: planejamento do gerenciamento da 

qualidade, onde são identificados os requisitos e padrões a serem utilizados como base para 

comparação e verificação da conformidade; realizar a garantia da qualidade, onde são 

auditados os resultados e realizadas medições para controle da qualidade; e o controle da 

qualidade, onde se monitoram os resultados e avaliam o desempenho, e quando necessário 

recomendam-se mudanças. 
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3. PLANOS DE TRABALHO 

Neste capítulo, serão apresentados o estudo de viabilidade dos projetos e alguns planos de 

gerenciamento de projetos desenvolvidos baseados nas áreas de conhecimento da gerência de 

projetos para auxiliar na implantação e desenvolvimento do mesmo. 

 

3.1 VIABILIDADE DO PROJETO 

 

Para a análise da viabilidade do projeto, foram feitos dois estudos. O primeiro é referente 

ao valor investido no programa PeD e o Payback do mesmo. No segundo caso, foi feito um 

estudo do Payback do investimento para realização dos treinamentos. 

 

• Primeiro estudo 

 

� Dados: 

 

� Valor investido (aproximado): R$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais) 

 

� Gasto estimado com os métodos atuais: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por 

estrutura. 

 

� Gasto estimado com a nova metodologia: R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por estrutura 

 

� Descrições: 

 

� Os gastos atuais são baseados nos valores somados da relação homem/hora, tempo 

para realizar a medição, número de colaboradores necessários para o serviço. 

 

� Os gastos estimados para nova metodologia consideram os mesmos quesitos do 

método anterior de medição, mas este requer menos tempo para medição e menos 

colaboradores para realizar o serviço, por isso apresenta um valor bem inferior. 
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� Cálculos:  

 

� Método atual: 

o R$ 450,00 por estrutura X 300 estruturas por ano = R$ 135.000,00 (cento e trinta e 

cinco mil reais por ano) 

 

� Nova metodologia: 

o R$ 75,00 por estrutura X 300 estruturas por ano = R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e 

quinhentos reais) 

 

� Conclusão: 

o A nova metodologia apresenta uma redução de custo de cerca R$ 112.500,00. 

o Como o investimento do projeto é estimado em R$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem 

mil reais), o Payback do projeto se dará em pouco menos de 9 anos. 

 

• Segundo estudo 

 

� Dados: 

 

� Valor investido (aproximado): R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por treinamento, sendo 

total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

 

� Gasto estimado com os métodos atuais: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por 

estrutura. 

 

� Gasto estimado com a nova metodologia: R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por estrutura 

 

� Descrições: 

 

� Os gastos atuais são baseados nos valores somados da relação homem/hora, tempo 

para realizar a medição, número de colaboradores necessários para o serviço. 
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� Os gastos estimados para nova metodologia consideram os mesmos quesitos do 

método anterior de medição, mas este requer menos tempo para medição e menos 

colaboradores para realizar o serviço, por isso apresenta um valor bem inferior. 

 

� Para os treinamentos foram considerados os custos de deslocamento, hospedagem, 

alimentação e outros gastos dos instrutores e de possíveis participante de outras 

regionais. 

 

� Cálculos:  

 

� Por treinamento: 

o R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

 

� Nova metodologia: 

o R$ 375,00 de economia por estrutura X 300 estruturas por ano = R$ 112.500,00 (cento 

e doze mil e quinhentos reais) 

 

� Conclusão: 

o Considerando que a nova metodologia reduz o custo em cerca de R$ 375,00 (trezentos 

e setenta e cinco reais) por estrutura, e que em um ano medem-se aproximadamente 

300 estruturas, em um ano tem-se uma economia de R$ 112.500,00 (cento e doze mil 

e quinhentos reais). 

o Como o investimento do projeto é estimado nos treinamentos é de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais), o Payback do projeto se dará em menos de 09 meses. 

 

• Conclusões 

 

� O projeto de desenvolvimento da nova metodologia apresentou um Payback de 09 

anos, mas com os ganhos de eficiência, segurança e confiabilidade, pode-se verificar a 

importância do projeto e que se considerando os valores, o payback é muito bom.  

� O projeto de implantação da nova metodologia apresentou um Payback de menos de 

09 meses, o que mostra uma grande vantagem para a empresa e colaboradores, com 

ganhos econômicos, eficiência e segurança; 
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3.2 STAKEHOLDERS 

 

Para aplicação do trabalho desenvolvido, foi elaborado o seguinte plano para stakeholders: 

 

• Identificação das partes interessadas  
 
� Gerente do projeto 

 
� Empresa 

 
� Equipe (instrutores) 

 
� Usuários 

 
� Outras empresas 

 
 
• Descrição dos stakeholders identificados 

 
� Gerente do projeto: responsável pelo projeto e comunicação com a patrocinadora. 

 
� Empresa: patrocinadora e incentivadora do projeto 

 
� Equipe (instrutores): os membros da equipe desenvolvedora do projeto serão os 

instrutores dos treinamentos para repasse das informações do funcionamento do 
equipamento e metodologia desenvolvidos. 

 
� Usuários: colaboradores da empresa que utilizarão o equipamento e metodologia 

desenvolvida. 
 

� Outras empresas: possíveis futuros consumidores do equipamento e metodologia, 
após registro e comercialização dos mesmos. 

 
 

• Priorização das partes interessadas  
 
 

Parte GP Empresa Equipe Usuários Outras Total Ranking 
GP  4 5 4 5 18 3 

Empresa 5  5 5 5 20 1 
Equipe 4 4  4 5 17 4 

Usuários 5 4 5  5 19 2 
Outras 4 4 4 4  16 5 
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3.3 PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO 

 

• Processos de gerenciamento de tempo 

� O gerenciamento de tempo será realizado a partir da programação elaborada entre o 
gerente do projeto, o setor de treinamento e os gerentes das áreas cujos colaboradores 
realizarão o treinamento.  
 

� A atualização dos prazos do projeto será realizada no cronograma elaborado e 
enviado por e-mail para todas as partes interessadas. 
 

� A avaliação de desempenho do projeto será realizada através do acompanhamento do 
cronograma e de controle de participação realizado pelo setor de treinamento. 
 

� Serão consideradas críticas todas as atividades, devido a necessidade de implantação 
do projeto.  
 

� Todas as mudanças no planejamento inicialmente previsto para o projeto devem ser 
avaliadas e classificadas dentro do sistema de controle de mudanças de tempo.  
 

� Todas as solicitações de mudança nos prazos previamente definidos deverão ser feitas 

através de e-mail, conforme descrito no plano de comunicações do projeto. 

 

• Margem de tempo do projeto 
 

� O projeto não prevê a criação ou a determinação de uma folga ou margem de atraso no 
término do projeto devido ao planejamento elaborado em conjunto entre todas as 
partes interessadas. 
 

• A Avaliação dos prazos do projeto 

 
� Os prazos do projeto deverão ser atualizados e avaliados sempre que necessária 

alguma alteração, sendo os resultados apresentados ao setor de treinamento e 
gerentes, conforme previsto no plano de gerenciamento das comunicações. 
 

• Previsão financeira para o gerenciamento de tempo 
 

� Todos os custos para atender o cronograma elaborado deverão ser previstos pelo setor 
de treinamento, sendo necessário prever o número de participantes em cada 
treinamento, com seus respectivos custos de diárias, hospedagem, deslocamentos e 
etc. 
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• Cronograma do projeto 
 

� Fevereiro/17: Reunião entre o gerente do projeto, setor de treinamento, gerentes das 
áreas interessadas e instrutores. 

 
� Maio/17: Treinamento na região norte do estado 

 
� Julho/17: Treinamento na região oeste do estado 

 
� Setembro/17: Treinamento na região leste do estado 

 
� Novembro/17: Treinamento na região sul do estado 

 
� Dezembro/17: Reunião para encerramento do projeto 

 

• Outros assuntos relacionados ao gerenciamento de tempo 

 

� Todas as solicitações não previstas neste plano deverão ser submetidas à aprovação. 
Imediatamente após sua aprovação, deverá ser atualizado o plano de gerenciamento de 
tempo com o devido registro das alterações efetivadas e comunicado para as áreas 
interessadas. 
 
 

3.4 PLANO DE GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

 

• Processos de gerenciamento das comunicações 
 

� O gerenciamento das comunicações do projeto será realizado através de comunicação 
formal, como:  

o E-mails, 
 

o Publicações web, 
 

o Memorandos, 
 

o Documentos impressos, 
 

o Reuniões com ata lavrada.  
 

� Todas as reuniões formais serão agendadas com pelo menos 15 dias de antecedência.  
 

� Todas as informações do projeto devem ser atualizadas de modo constante e 
informadas a todas as partes interessadas. 
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� Todas as solicitações de mudança no processo de comunicação devem ser feitas 
através de e-mail e aprovadas pelo gerente do projeto.  

 

• Eventos de comunicação 
 
 
O projeto terá os seguintes eventos de comunicação: 
 

 
� Reunião de início. 

 
a. Objetivo – Dar início ao projeto, apresentando as informações quanto ao seu 

objetivo e à sua importância para a empresa, aos seus prazos, aos seus custos, 
etc. Devem também ser discutidas as datas e locais dos treinamentos. Outro 
objetivo do evento é dar suporte gerencial ao gerente de projeto e ao seu time, 
de modo a construir um ambiente colaborativo e integrado.  
 

b. Metodologia – Reunião presencial.  
 

c. Envolvidos – Todos os envolvidos no projeto: gerente do projeto, setor de 
treinamento, instrutores e gerentes das áreas interessadas.  

 
d. Data e Horário – 02/2017 às 09:00. 

 
e. Duração – 4 horas.  

 
f. Local – a ser confirmado por e-mail. 

 
g. Outros – Lista de presença requerida.  

 
 
 

� Treinamento 01  
 

a. Objetivo – Realizar o treinamento teórico e prático da nova metodologia e 
protótipo desenvolvidos no projeto PeD com as equipes da região norte do 
estado.  

 
b. Metodologia – Treinamento teórico com apresentação e apostilas, e 

treinamento prático em campo.  
 

c. Envolvidos – Instrutores e equipes de campo da região.  
 
 

d. Duração – 32 horas, com início segunda-feira às 14:00 e término sexta-feira às 
12:00.  

 
e. Local – a definir 
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f. Outros – Lista de presença requerida.  
 
 
 

� Treinamento 02  
 

a. Objetivo – Realizar o treinamento teórico e prático da nova metodologia e 
protótipo desenvolvidos no projeto PeD com as equipes da região oeste do 
estado.  

 
b. Metodologia – Treinamento teórico com apresentação e apostilas, e 

treinamento prático em campo.  
 

c. Envolvidos – Instrutores e equipes de campo da região.  
 
 

d. Duração – 32 horas, com início segunda-feira às 14:00 e término sexta-feira às 
12:00.  

 
e. Local – a definir 

 
f. Outros – Lista de presença requerida.  

 
.  

� Treinamento 03  
 

a. Objetivo – Realizar o treinamento teórico e prático da nova metodologia e 
protótipo desenvolvidos no projeto PeD com as equipes da região leste do 
estado.  

 
b. Metodologia – Treinamento teórico com apresentação e apostilas, e 

treinamento prático em campo.  
 

c. Envolvidos – Instrutores e equipes de campo da região.  
 

d. Duração – 32 horas, com início segunda-feira às 14:00 e término sexta-feira às 
12:00.  

 
e. Local – a definir 

 
f. Outros – Lista de presença requerida.  
.  

 
� Treinamento 04  

 
a. Objetivo – Realizar o treinamento teórico e prático da nova metodologia e 

protótipo desenvolvidos no projeto PeD com as equipes da região sul do 
estado.  

 
b. Metodologia – Treinamento teórico com apresentação e apostilas, e 
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treinamento prático em campo.  
 

c. Envolvidos – Instrutores e equipes de campo da região.  
 

d. Duração – 32 horas, com início segunda-feira às 14:00 e término sexta-feira às 
12:00.  

 
e. Local – a definir 

 
f. Outros – Lista de presença requerida.  

 
 

� Reunião de encerramento 
 

a. Objetivo – Apresentar os resultados obtidos no projeto, bem como discutir as 
falhas e os problemas ocorridos de modo a fornecer base para o acúmulo de 
experiências para futuros projetos. 

 
b. Metodologia – Apresentação dos resultados pelo gerente do projeto, bem como 

discussão direta com as partes interessadas sobre todas as questões e melhorias 
possíveis para futuros projetos.  

 
c. Envolvidos – Todos os envolvidos no projeto.  

 
d. Data e Horário – 12/2017 às 09:00.  

 
e. Duração – 4 horas.  

 
f. Local – a definir.  

 
g. Outros – Lista de presença requerida.  

 
 

• Atas de reunião 
 
Todos os eventos do projeto deverão apresentar ata de reunião com, no mínimo, os 
seguintes dados: 
 
� Lista de presença 

 
� Pauta 

 
� Decisões tomadas 

 
� Aprovações 
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• Relatórios do projeto 
 

 
Todos esses relatórios serão gerados após cada evento pelos responsáveis e enviados a 
todas as partes interessadas. 

 
 

• Frequência de atualização do plano de gerenciamento das comunicações  
 

O plano de gerenciamento das comunicações será reavaliado após cada evento, 
juntamente com os outros planos de gerenciamento do projeto. 

 
• Outros assuntos relacionados ao gerenciamento de comunicações 

  
Todas as solicitações não previstas neste plano devem ser enviadas para aprovação. 

Imediatamente após sua aprovação devem ser atualizados no plano de gerenciamento das 

comunicações com seu devido registro de alterações e enviados para todas as partes 

interessadas. 

 

3.5 PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

 

• Processos de gerenciamento da qualidade 
  

� O gerenciamento da qualidade será realizado com base na norma ISO 9001, no qual a 
empresa é certificada, e age em conformidade com ela em todos os seus processos.  

 
� Os procedimentos preconizados pela ISO para os projetos da empresa não serão 

descritos neste plano por fazerem parte dos procedimentos de qualidade da empresa.  
 

� Todas as reclamações provenientes de qualquer das partes interessadas, deverão ser 
tratados como medidas corretivas no plano de gerenciamento da qualidade.  

 
 

• Padrões de Qualidade 
  

o DIAGNÓSTICO 
 

� Todas as partes interessadas estão envolvidas no diagnóstico inicial. 
 

� Todos os membros da equipe do projeto devem participar do diagnóstico. 
 

� O patrocinador deve participar. 
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o TREINAMENTO 
 

� Equipe de instrutores deve ter participado do projeto PeD. 
 

� Toda a equipe de instrutores que irão ministrar o curso deve ter participado no 
desenvolvimento do projeto a ser implantado. 
 
 

� Equipes de campo devem realizar o treinamento 
 

� Todos os colaboradores das áreas envolvidas devem realizar o treinamento. 
 

 
o PADRONIZAÇÃO 

 
� Padrões são desenvolvidos em conformidade com todas as estruturas existentes no 

quadro da empresa. 
 

� O padrão estabelecido deve ser empregado em 95% das estruturas encontradas no 
quadro da empresa, sem nenhuma necessidade de personalização adicional. 
 

 
� Padronização considera todas as partes interessadas nos projetos. 

 
� Os recursos humanos a serem utilizados na padronização devem representar o 

conjunto de interessados no projeto. 
 

� Todos interessados devem participar do processo de validação da padronização. 
 
 

� Padrões desenvolvidos são de fácil utilização pelos usuários. 
 

� Após o treinamento, no mínimo 90% dos alunos devem poder operar diretamente o 
sistema, sem necessidade de suporte. 
 

 
• Avaliação dos requisitos de qualidade do projeto 

 
Os requisitos da qualidade do projeto devem ser avaliados após cada treinamento. 

 
 
 

• Atualização do plano de gerenciamento da qualidade 
  

O plano de gerenciamento da qualidade será reavaliado ao fim de cada treinamento, 
juntamente com os outros planos de gerenciamento do projeto. 
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• Outros assuntos relacionados ao gerenciamento da qualidade do projeto 
  

Todas as solicitações não previstas neste plano deverão ser submetidas para aprovação. 
Imediatamente após sua aprovação, deverá ser atualizado o plano de gerenciamento da 
qualidade com o devido registro das alterações efetivadas e enviado para todas as partes 
interessadas. 
 

3.6 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

• Processos de gerenciamento de riscos 
 

 
� O gerenciamento de riscos do projeto será realizado com base nos riscos previamente 

identificados, bem como no monitoramento e no controle de novos riscos que podem 
não ter sido identificados.  

 
� As respostas possíveis aos riscos identificados pelo projeto serão a aceitação, a 

atenuação e a transferência. 
 

� A identificação, a avaliação e o monitoramento de riscos devem ser feitos através de 
e-mail, conforme descrito no plano de comunicações do projeto.  

 
 

• Qualificação dos riscos 
 
 

� Os riscos identificados serão qualificados na sua probabilidade de ocorrência e 

impacto de seus resultados 
 
 

� Probabilidade 
 

 
• Baixa – A probabilidade de ocorrência pequena (menor do que 20%).  

 
• Média – Probabilidade razoável de ocorrência (maior que 20% e menor que 70%).  

 
• Alta – Alta probabilidade de ocorrência (probabilidade maior que 70%).  

 
 

� Gravidade 
 

 
• Baixa – O impacto do evento é irrelevante para o projeto, pode ser facilmente 

resolvido.  
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• Média – O impacto do evento é relevante para o projeto e precisa de um 
gerenciamento, com risco de prejudicar os seus resultados.  

 
• Alta – O impacto do evento de risco é elevado e, precisa de uma ação imediata e 

precisa da equipe do projeto para que os resultados não sejam comprometidos.  
 
 

• Respostas aos riscos 
 

 
Para os riscos identificados e qualificados, adotou-se uma estratégia para cada 
necessidade. 
 
 
o DIAGNÓSTICO 

 
� Risco: Falta de conhecimento dos participantes sobre o projeto 

 
� Probabilidade: Alta 

 
� Gravidade: Média 

 
� Resposta: Atenuação 

 
� Descrição: Envio de material anteriormente a primeira reunião, e breve apresentação 

sobre o tema na primeira reunião. 
 
 
 

� Risco: Impossibilidade de participação de todas as partes interessadas 
 

� Probabilidade: Alta 
 

� Gravidade: Média 
 

� Resposta: Atenuação 
 

� Descrição: Os interessados que não puderem participar, devem nomear algum 
colaborador de sua área para representá-lo. 
 
 
 

o TREINAMENTO 
 

� Risco: Impedimento de realização do treinamento prático em campo devido a 
problemas ambientais, como chuva por exemplo. 
 

� Probabilidade: Média 
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� Gravidade: Baixa 
 

� Resposta: Aceitação. 
 

� Descrição: Reprogramação do treinamento. 
 
 

� Risco: Falta de nivelamento do conhecimento dos participantes, podendo gerar baixa 
produtividade. 
 

� Probabilidade: Alta 
 

� Gravidade: Média 
 

� Resposta: Atenuação 
 

� Descrição: Procurar trabalhar em equipes, para que todos possam se ajudar. 
 
 

� Risco: Indisponibilidade dos usuários para o treinamento. 
 

� Probabilidade: Alta 
 

� Gravidade: Média 
 

� Resposta: Atenuação 
 

� Descrição: Agendar os treinamentos em acordo com cada regional, e inscrever os 
usuários que não realizarem o treinamento em um próximo evento. 

 
 

o PADRONIZAÇÃO 
 

 
� Risco: Falta de padronização do procedimento anterior das equipes. 

 
� Probabilidade: Alta 

 
� Gravidade: Baixa 

 
� Resposta: Atenuação 

 
� Descrição: Com a adoção da nova metodologia, espera-se a padronização dos 

procedimentos. 
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• Frequência de avaliação dos riscos do projeto 

 
 

Os riscos identificados no projeto devem ser reavaliados a cada evento, prevista no plano 

de gerenciamento das comunicações. 

 
 

• Frequência de atualização do plano de gerenciamento de riscos 
  

O plano de gerenciamento de riscos será reavaliado a cada evento, juntamente com os 

outros planos de gerenciamento do projeto. 

 
 

• Outros assuntos relacionados ao gerenciamento de riscos  
  

Todas as solicitações relacionadas aos riscos do projeto não previstas neste plano deverão 

ser submetidas para aprovação. Imediatamente após sua aprovação deverão ser atualizadas 

no plano de gerenciamento de riscos com seu devido registro de alterações e enviadas a 

todas as partes interessadas. 
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4. CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste trabalho foi apresentar, através de algumas áreas de conhecimento do 

gerenciamento de projetos, um projeto para gerenciar a implantação de uma metodologia e de 

um equipamento desenvolvidos dentro de um projeto de pesquisa e desenvolvimento. 

Para isso, foram feitos alguns estudos de viabilidade de ambos os projetos, tanto o do 

desenvolvimento da metodologia e protótipo, quanto do projeto de implantação destes 

produtos, através de treinamentos. 

Em ambos os casos, foi calculado o Payback de cada projeto, e ambos se mostraram 

satisfatórios para a empresa, pois além do payback ser curto, 09 anos no caso do projeto de 

pesquisa e desenvolvimento, e 09 meses no caso do projeto de implantação, os ganhos com a 

eficiência nos trabalhos, de segurança e confiabilidade dos resultados, trazem grandes 

benefícios para a empresa e para os colaboradores que passarão a utilizar os novos produtos. 

Além disso, para auxiliar nesse projeto de implantação dos novos produtos, foram 

desenvolvidos alguns planos de gerenciamento de projetos dentro das áreas de stakeholders, 

tempo, comunicação, qualidade e riscos. 

Com cada plano de gerenciamento de projeto, o gerente do projeto poderá ter um controle 

melhor de todo o processo, assim como poderá informar a todas as partes interessadas de uma 

forma mais ágil e eficaz. 

Com esses planos será possível aumentar a chance de sucesso do projeto e minimizar os 

riscos que podem levar a custos não previstos e problemas na implantação da metodologia e 

protótipo desenvolvidos. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

Podem ser citados como possíveis trabalhos futuros: 

 

� Melhorar o protótipo desenvolvido no projeto, podendo ser alterado alguns 

componentes utilizados no mesmo para melhorar o desempenho. 

 

� Projeto para tornar o equipamento comercial: fazer plano de gerenciamento de 

projetos para melhorar o controle sobre o projeto de desenvolvimento do 

equipamento. 

 

� Projeto de fabricação e comercialização do equipamento: elaborar um projeto para 

viabilizar a fabricação e comercialização do equipamento. 

 

� Estudo comparativo entre os equipamentos atuais e o equipamento a ser 

desenvolvido, visando verificar a viabilidade do projeto. 

 

� Estudo para registro de patente da metodologia e do equipamento. 
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