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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo propor uma modelagem de um plano de gerenciamento 
de projetos, permitindo ao leitor perceber a importância do planejamento no sucesso de 
projetos. Para realizar a modelagem do plano de gerenciamento de projetos, foi utilizada a 
metodologia Methodware®, da empresa de consultoria Beware Treinamentos e Consultoria em 
Gerenciamento de Processos, Projetos, Programas e Portfólio. O estudo de caso analisado neste 
trabalho foi um projeto de Engenharia que consistia na prestação de serviços especializados nas 
áreas de Elétrica, Instrumentação e Telecomunicação na fase de integração dos módulos 
operacionais em uma plataforma petrolífera. A metodologia empregada para realização deste 
trabalho consistiu em uma abordagem qualitativa do problema, baseada em uma análise 
qualitativa, sendo a natureza da pesquisa caracterizada como descritiva, explicativa e aplicada 
quanto aos fins. Por meio de pesquisa bibliográfica, investigação documental, trata-se de um 
estudo de caso sob a forma ex post facto. Como resultado, observa-se que o plano de 
gerenciamento do projeto permite delinear as expectativas das partes interessadas, buscando 
estruturar as áreas de conhecimento propostas pela metodologia, a fim de aumentar as chances 
de sucessos dos projetos da organização. 
 

Palavras-chave: Planejamento de Projeto. Plano de Gerenciamento do Projeto. Metodologia. 

Sucesso de Projetos.  



 

 

ABSTRACT 

 

This study has aimed to propose a modeling of a project management plan allowing the reader 
to realize the importance of planning in successful projects. To perform the modeling of project 
management plan was used Methodware® project management methodology consulting firm 
Beware Training and Consulting in Management Processes, Project, Program and Portfolio. 
The business case analyzed in this work was an Engineering project consisting in providing 
specialized services in the areas of Electrical, Instrumentation and Telecommunication in the 
integration phase of production modules on an oil rig. The methodology used for this work 
consisted of a qualitative approach to the problem based on a qualitative analysis, the nature of 
research characterized as descriptive, explanatory and applied as to the purpose and through 
bibliographic research, desk research, a case study in the form research ex post facto. As a result 
it was observed that the project management plan helps outline the expectations of stakeholders, 
seeking to structure the areas of knowledge proposed by the methodology in order to increase 
the chances of success of the organization's projects. 
 

Keywords: Project Plannig. Project Management Plan. Methodology and Project Success. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 PROBLEMA 

 

Como a utilização de uma modelagem de gerenciamento de projetos pode contribuir 

para aumentar as chances de sucessos dos projetos de uma empresa de prestação de serviços? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Diante do atual cenário conturbado devido à crise econômica e política vivida 

internamente no Brasil, a retração na economia dos países emergentes e em desenvolvimento e 

a queda no preço das commodities, as companhias brasileiras têm buscado alternativas 

gerenciais para se manterem competitivas no mercado e assegurarem a continuidade de suas 

operações. 

Nesse contexto, a empresa CSE Mecânica e Instrumentação Ltda., que atua na prestação 

de serviços de Engenharia, tem buscado incessantemente aumentar sua maturidade em 

gerenciamento de projetos, pois, pela diversidade, complexidade e dinamismo deles, muitas 

informações pertinentes ficam documentadas de maneira formal ou informal, em diversos 

suportes, dificultando uma consulta ou mesmo restringindo o acesso às informações. 

Assim, a padronização dos processos de gerenciamento dos projetos permitiria a seus 

gerentes consolidarem em um documento as linhas-base dos seus projetos, ampliando sua 

comunicação com os membros da equipe e as partes interessadas.  Outro ponto importante é 

que a padronização dos processos de gerenciamento possibilitaria construir uma base histórica 

de projetos, valorizando o know-how da empresa e, consequentemente, gerando um valioso 

ativo intangível para a organização.  

Dessa forma, surge a oportunidade de realizar um estudo técnico-científico que 

proporcione à empresa mencionada um modelo de plano de gerenciamento de projetos, baseado 

em uma metodologia existente e aplicada a um estudo de caso. 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 
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O objetivo geral deste estudo é propor, para um projeto de Engenharia na área naval, 

uma modelagem do plano de gerenciamento de projetos baseada na metodologia 

Methodware®.  

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Este trabalho tem como desdobramentos do objetivo geral: 

1. Levantar as informações pertinentes às áreas de conhecimento do estudo de caso. 

2. Elencar os processos de iniciação e planejamento da metodologia Methodware® que são 

mais relevantes para o estudo de caso. 

 

1.5 HIPÓTESES 

 

1. A utilização de uma metodologia de gerenciamento aumenta as chances de sucesso em 

projetos. 

2. A elaboração de um plano de projeto possibilita a construção uma base de dados histórica 

dos projetos.  

3. A padronização das ferramentas de gerenciamento proporciona melhorias de eficiência aos 

projetos. 

 

1.6 QUESTÃO DE ESTUDO 

 

Quais são os benefícios e limitações da implantação de uma modelagem de plano de 

gerenciamento de projetos em uma empresa de prestação de serviços? 

 

1.7 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 O presente trabalho é delimitado a um estudo de caso em que se propõe uma modelagem 

para a elaboração do plano de gerenciamento de projetos. Os processos de execução, 

monitoramento e controle e encerramento, propostos pela metodologia Methodware®, estão 

além dos limites desta pesquisa.   
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 O estudo de caso está delimitado pelo projeto de integração das disciplinas de Elétrica, 

Instrumentação e Telecomunicação, dos módulos produtivos construídos no Brasil à plataforma 

de petróleo denominada FPSO P-63. 

  

1.8 FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

 O presente trabalho está estruturado em capítulos textuais da seguinte forma: o capítulo 

1 introduz e apresenta o problema, a justificativa, os objetivos e a delimitações do trabalho; o 

capítulo 2 fundamenta o estudo por meio de uma revisão bibliográfica da metodologia de 

gerenciamento Methodware®; o capítulo 3 apresenta a metodologia quanto aos meios e fins 

para o desenvolvimento do trabalho, bem como o universo e a amostra da pesquisa; o capítulo 

4 aborda o universo da pesquisa, que teve como base uma empresa de prestação de serviços de 

Engenharia; o capítulo 5 traz uma análise dos dados do estudo de caso de um projeto de 

Engenharia Naval; o capítulo 6 propõe ao estudo de caso um modelo de plano de gerenciamento 

de projetos; e, por fim, o capítulo 7 apresenta as conclusões da pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONCEITOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

2.1.1 Definição de Projeto 

 

Projetos sempre fizeram parte da evolução da raça humana, desde os seus primórdios 

até a atualidade. Segundo Valle et al (2014, p. 18), “nos últimos 4.500 anos tivemos ocorrências 

de diversos grandes projetos que foram entregues de forma sistemática e com características 

semelhantes às dos projetos realizados recentemente [...]”. 

Percebe-se que, com o passar dos anos, os “conhecimentos e as técnicas de 

gerenciamento de projetos têm evoluído motivados por diversos fatores, tais como guerras, 

crises econômicas, megaprojetos governamentais [...]” (VALLE et al, 2014, p. 18).  

Em virtude das evoluções que ocorrem ao longo do tempo, a complexidade de execução 

aumenta e os recursos tornam-se cada vez mais escassos, forçando as organizações a 

implementarem novas técnicas de gerenciamento de projetos, a fim de maximizar as chances 

de sucesso deles.  

Desse modo, torna-se importante conceituar o que é um projeto e como este se 

caracteriza, com o objetivo de se entender como aplicar as boas práticas de gerenciamento de 

projetos.  

A ABNT (2012, p. 4) define projetos como um “processo único, consistindo em um 

grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para início e término, empreendido 

para um alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, 

custo e recursos”.  

Já o Guia PMBOK® (PMI, 2014, p. 3) explica que projeto “é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único”. 

A partir dessas definições, pode-se perceber que os projetos possuem como 

características a temporalidade limitada – isto é, possuem início e término definidos, o que os 

diferencia de processos, que, ao contrário, não possuem tal limitação – e objetivos específicos 

e singulares, pois os resultados são únicos e progressivos, visto que os projetos são 

desenvolvidos de forma gradual e consecutiva.  

Uma vez definido o que vem a ser um projeto e quais são suas principais características, 

é importante conceituar o gerenciamento do projeto. Segundo o Guia PMBOK® (PMI, 2014, 



19 

 

p. 5), o “gerenciamento do projeto é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e 

técnicas às atividades do projeto a fim de atender seus requisitos [...]”. 

O conjunto desses ingredientes – conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas – é 

identificado como as boas práticas de gerenciamento de projetos, pois são oriundos de exemplos 

bem-sucedidos. De maneira geral, pode-se identificar uma série de benefícios que as boas 

práticas, ou metodologia, proporcionam, como: 

1. Propiciam uma maior visibilidade de todas as áreas de conhecimento do projeto. 

2. Contribuem com as tomadas de decisão. 

3. Possibilitam que o projeto entregue seus objetivos dentro dos requisitos previamente 

estabelecidos. 

4. Servem como fonte de informações para registro das lições aprendidas. 

 

2.1.2 Gerenciamento de Projetos 

 

O gerenciamento de projetos é um ramo da Administração que trata dos processos de 

iniciação, planejamento, execução, controle e monitoramento e encerramento de projetos, 

segundo (XAVIER; XAVIER, 2009).  

Para Dinsmore e Cabannis-Brewin (2014), existem algumas características importantes 

sobre o gerenciamento de projetos, como: 

1. Gerenciamento de projetos é uma profissão. 

2. Gerenciamento de projetos não é somente um software de elaboração de cronograma. 

3. Gerenciamento de projetos é diferente de gerenciamento operacional e técnico.  

O PMI (2014) identifica algumas das principais habilidades técnicas, éticas e 

interpessoais necessárias ao gerenciamento de projetos, tais como: liderança, construção de 

equipe, motivação, comunicação, influência, tomada de decisões, negociação, gerenciamento 

de conflitos e coaching. 

 

2.2.3 Definição de sucesso 

 

Segundo Kerzner (2004), a definição moderna de sucesso em projetos é a aquela que se 

baseia em termos de fatores primários – como prazo, orçamento, nível desejável de qualidade 

– e fatores secundários – que trazem a dimensão da aceitação das entregas pelo cliente. Desse 
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modo, não basta o projeto atender aos requisitos estabelecidos, ser realizado no tempo 

determinado, obedecer ao orçamento e estar dentro da qualidade desejada, se a percepção do 

cliente referente às entregas do projeto não estiver de acordo com suas expectativas.  

Para Vargas (2016, p. 17), “um projeto bem-sucedido é aquele que é realizado conforme 

o planejado”. Diversos profissionais acreditam que ter sucesso é entregar além do estipulado 

no plano de projeto, o chamado gold plate, exigindo mais recursos que o estipulado no plano 

de gerenciamento de projeto. Vargas (2016) considera que, se houver uma variação entre o 

valor entregue percebido pelo cliente e sua expectativa, é devido a um erro no planejamento do 

projeto, no processo de coleta de requisitos. 

 Apesar de não ser comum, existem organizações que adaptam o conceito de sucesso de 

projetos alterando os fatores primários citados por Kerzner, como uma cervejaria na Venezuela, 

que acredita que sucesso é o atendimento, a tríplice restrição adicionada pela a qualidade, 

enquanto a Walt Disney tem como sucesso a segurança das pessoas e o atendimento às normas 

e regulamentações.  

 Contudo, mesmo projetos com metodologias, ferramentas e técnicas são passíveis de 

não entregar o resultado esperado. Vargas (2016) explica que a maioria das falhas dos projetos 

está ligada ao gerenciamento e que poderiam ser evitadas, com destaque para algumas: metas e 

objetivos mal definidos; falta de entendimento sobre a complexidade do projeto; estimativa 

pobre e falta de informações; sistema de controle inadequado; projeto estimado na experiência 

empírica das partes interessadas, deixando em segundo plano dados históricos de projetos 

similares; entre outros. 

 Um projeto deve ser planejado, executado, monitorado e controlado, cabendo ao seu 

gerente a verificação das variáveis que possam apresentar ameaças ao sucesso do 

empreendimento. 

 

2.2.4 Áreas de Conhecimento de Gerenciamento de Projetos 

 

O Guia PMBOK® (PMI, 2014) propõe 47 processos de gerenciamento de projetos que 

são agrupados em 10 áreas de conhecimento em função dos objetivos e peculiaridade de cada 

um dos processos. São elas: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, 

comunicação, partes interessadas, aquisições e riscos.  
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Figura 1 – Áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos 
Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

No Anexo A, pode ser constatado como os processos de gerenciamento de projetos 

referentes às áreas de conhecimento são alocadas dentro dos grupos de processos.  

 

2.2.5 Processo de Gerenciamento 

 

Os processos de gerenciamento de projetos da metodologia Methodware® se 

caracterizam por três passos:  

1. Informações necessárias: todas as informações relevantes para o processo, documentos, 

requisitos, estimativas, ativos do processo organizacional, etc. 

2. Como fazer: aplicação de técnicas e ferramentas de gerenciamento que possibilitem a 

avaliação e análise das informações. 

3. Resultados: resultado estruturado do processo que contribuirá para o alcance das metas e 

objetivos do projeto. 

Na Figura 2, verifica-se um modelo do fluxo de um processo genérico de gerenciamento 

de projetos proposto na metodologia. 

 

 
Figura 2 – Fluxo dos processos de gerenciamento de projetos 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 
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Segundo o Guia PMBOK® (PMI, 2014, p. 47), “os processos garantem o fluxo eficaz 

do projeto ao longo de sua existência”. Já Valle et al (2014, p. 66) descreve que  

 

existe um consenso geral de que a implementação do gerenciamento de projetos por 
meio da utilização de processos potencializa as chances de êxito, pois, além de 
emprestar racionalidade ao sistema, possibilita agrupar o conjunto de entradas, saídas, 
ferramentas e técnicas [...]”   

 

2.2.5 Grupos de Processos de Gerenciamento 

 

A metodologia Methodware® agrupa os processos de gerenciamento de projetos em 

cinco grupos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento. A 

seguir, é descrita a abrangência de cada um: 

1. Processo de iniciação: proporciona a autorização formal para iniciar o projeto, com os 

objetivos a serem atendidos e nomeando o gerente de projetos.  

2. Processo de planejamento: determina o que deverá ser feito e de qual maneira por meio do 

plano de gerenciamento do projeto. 

3. Processo de execução: possibilita as entregas do projeto por meio do trabalho definido no 

plano de gerenciamento do projeto. 

4. Processo de monitoramento e controle: permite acompanhar e monitorar regularmente o 

progresso e o desempenho, por meio da conferência dos resultados junto à linha-base do 

projeto. 

5. Processo de encerramento: formaliza o encerramento de todas as atividades do projeto e 

valida as entregas junto às partes interessadas.   

Os processos de gerenciamento de projetos são dinâmicos e interagem durante o ciclo 

de vida deles. Em função dessa relação, há um agrupamento dos processos, produzindo grupos 

que estão alinhando com o início, o desenvolvimento e o término do projeto.  

A Figura 3 demonstra como o nível de interação dos grupos de processos se comporta 

durante o ciclo de vida do projeto e como este se sobrepõe e interage em função de sua evolução. 

Algumas características dos grupos de processos podem ser verificadas: as entradas de um 

grupo dependem das saídas dos precedentes; assim, as saídas influenciam e são influenciadas.  
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Figura 3 – Processos de gerenciamento em função do ciclo de vida do projeto 
Fonte: Guia PMBOK® (PMI, 2014 p. 51). 

 

É importante ressaltar que os grupos de processos não são fases do projeto, pois, dentro 

de uma fase, pode ocorrer a necessidade de utilização dos cinco grupos de processos, o que 

dependerá, sobretudo, da complexidade, do porte e do impacto potencial do projeto.  

 

2.3 METODOLOGIA METHODWARE® 

 

Na Figura 4, é demonstrada a relação entre os processos de gerenciamento e os grupos 

de processos propostos por essa metodologia.  

 

 

Figura 4 – Mapa de processos da metodologia Methodware® 
Fonte: Xavier e Xavier (2011, p. 20). 
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2.3.1 Iniciando o Projeto  

 

Segundo Xavier e Xavier (2011), a fase de iniciação do projeto está principalmente 

atrelada a três pontos importantes, o alinhamento com o plano estratégico da organização, a 

capacidade da organização em realizar e concluir o projeto com sucesso e os riscos. Essa 

primeira avaliação permite à organização identificar os projetos que realmente agregam valor 

ao negócio, sem comprometer a capacidade e a qualidade dos produtos e serviços dentro de um 

grau de incertezas aceitáveis.  

Segundo os autores, existem dois contextos possíveis de solicitação de propostas de 

projetos: 

1. Empresa prestadora de serviços recebe uma solicitação de uma empresa cliente. 

2. Um departamento executor de projetos recebe um pedido de uma área usuária da mesma 

empresa (cliente interno). 

O grupo de processos de iniciação do projeto contempla dois processos: elaborar a 

proposta do projeto (I-1) e obter a aprovação da proposta do projeto (I-2).  

 

2.3.1.1 Elaborar a proposta de projeto (I-1) 

 

  Todo projeto nasce de uma demanda ou necessidade interna ou externa (cliente) à 

organização, que é materializada por meio de uma solicitação de proposta de projeto, a qual 

deve conter as informações mais relevantes, como quais são as necessidades a serem atendidas 

e os requisitos do projeto e/ou dos produtos.  

Para elaborar a proposta, é necessário um planejamento preliminar do projeto, que será 

o suporte para o desenvolvimento dela, podendo conter todas ou partes do planejamento 

preliminar. É importante que seja estabelecido um controle de qualidade das propostas visando 

a um refinamento das informações contidas nelas. Uma vez que a proposta atenda aos 

parâmetros de controle da qualidade, ela é submetida à aprovação do cliente ou patrocinador do 

projeto. Faz-se necessário que os documentos de suportes acompanhem a proposta a fim de 

fornecer subsídios à tomada de decisão.  
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Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• Solicitação de proposta. 

• Metodologia de gerenciamento de projetos. 

• Necessidade do negócio que o produto do projeto deverá satisfazer. 

• Descrição dos requisitos do projeto e/ou produto. 

Como fazer • Elaborar um planejamento preliminar (I-1.1). 

• Desenvolver a proposta do projeto (I-1.2). 

• Controlar a qualidade do projeto (I-1.3). 

Resultados 

 

• Aprovação da proposta. 

• Documentos sobre o processo de aprovação. 

• Revisões das propostas. 

Quadro 1 – Elaborar a proposta de projeto (I-1) 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 

 

2.3.1.2 Obter aprovação do projeto (I-2) 

 

A proposta validada deverá ser submetida à aprovação da organização patrocinadora do 

projeto, podendo ser interna ou externa. A proposta deverá ser analisada pelo patrocinador, 

podendo ocorrer a negociação dos termos (prazo, escopo, tempo, recursos, efetivo, 

responsabilidades) até o aceite ou não da proposta. Após o aceite, ocorre a autorização do início 

do projeto.  

 

Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• Proposta aprovada pelo controle de qualidade. 

Como fazer • Seleção de projetos/obtenção de aprovação do cliente (I-2.1). 

• Autorização para o início do projeto (I-2.2). 

Resultados 

 

• Proposta aceita. 

• Termo de Abertura do Projeto (TAP). 

• Contrato assinado. 

Quadro 2 – Obter a aprovação do projeto (I-2) 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 

 

Uma vez a proposta aceita pelo patrocinador (interno ou externo), o projeto realmente 

surge dentro da organização. Esse evento é registrado com a emissão do Termo de Abertura do 

Projeto (TAP), que aborda os pontos mais relevantes do projeto e será base para a elaboração 
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do plano de gerenciamento de projeto. Os principais elementos do TAP são: justificativa, 

produtos e serviços, gerente e nível de autoridade, cronograma, orçamento, premissas, 

restrições e projetos relacionados.  

 

2.3.1.3 Planejando o projeto 

 

 Segundo Xavier e Xavier (2011, p. 32), “o planejamento do projeto é um processo 

contínuo, que não acaba com o início da execução”. Conforme a Figura 5, fica visível o nível 

de esforços empreendidos durante a fase de planejamento, em função do ciclo de vida do 

projeto. O planejamento ocorre durante todo o ciclo de vida do projeto, visto que ele é 

progressivo e dinâmico.  

 Um plano de gerenciamento de projetos é o resultado ou a entrega dessa etapa de 

planejamento. Tendo em vista que ele ocorre durante todo o ciclo de vida do projeto, existe a 

necessidade de atualização contínua do seu plano de gerenciamento.  

 A metodologia Methodware® sugere que sejam utilizados processos de gerenciamento 

de projetos para a produção do plano de gerenciamento do projeto. A Figura 5 demonstra os 

processos envolvidos no planejamento do projeto. 

 
Figura 5 – Processos de planejamento do projeto 

Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 
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2.3.1.4 Identificar os stakeholders e suas expectativas – P1 

 

 A tradução mais aceita do termo “stakeholders” para a língua portuguesa é “partes 

interessadas”. Desse modo, a definição proposta pelo Guia PMBOK® (PMI, 2014, p. 391) para 

partes interessadas do projeto é: “São pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou 

serem impactadas pelo projeto”. Assim, o processo de identificação envolve determinar todas 

as pessoas, grupos e organizações envolvidas direta ou indiretamente com o projeto e identificar 

suas expectativas com relação a ele. 

  

Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• Termo de Abertura do Projeto. 

• Proposta e contratos com fornecedores e clientes. 

• Organograma da organização. 

Como fazer • Identificação das partes interessadas. 

• Planejamento das ações para gerenciar o envolvimento das partes interessadas. 

Resultados • Relação (lista) das partes interessadas e suas expectativas com relação ao projeto. 

Quadro 3 – Identificação das partes interessadas 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 

 

2.3.1.5 Definir o escopo e a estratégia – P2 

  

A definição do escopo do projeto é a fase mais crítica do projeto, tendo em vista que 

todo o desdobramento de gerenciamento e execução se concretizará com base nesse processo. 

O Guia PMBOK® (PMI, 2014, p. 105) explica que a definição de escopo e estratégia é o 

“processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto”. 

A metodologia Methodware® sugere que esse processo de condução do projeto seja 

subdividido em três etapas: definir o escopo do cliente, estabelecer a estratégia de condução do 

projeto e emitir a declaração do escopo. 

 A primeira etapa consiste em consolidar os produtos e serviços que o projeto deverá 

entregar e as especificações dos requisitos do projeto e dos produtos. Como resultado, obtêm-

se a especificação do escopo do projeto e dos requisitos e a matriz de rastreabilidade dos 

requisitos. 
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Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• Termo de Abertura do Projeto. 

• Contrato com o cliente. 

Como fazer • Definição do escopo para o cliente. 

Resultados 

 

• Lista de produtos e serviços para o cliente. 

• Especificação dos requisitos. 

• Matriz de requisitos. 

Quadro 4 – Definição do escopo do projeto 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 

 

A segunda etapa sugere que seja estabelecida a estratégia de condução do projeto com 

as partes interessadas, envolvidas diretamente nele, de modo a definir o modus operandi do 

projeto.  

 

Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• Termo de Abertura do Projeto. 

• Lista de produtos e serviços do cliente. 

Como fazer • Seleção da estratégia de condução do projeto. 

Resultados • Ata de reunião definindo a estratégia de condução. 

Quadro 5 – Definição da estratégia de condução do projeto 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 

  

A terceira etapa é a consolidação das duas anteriores. Como resultado dessa fase, é 

gerada a declaração do escopo do projeto, na qual serão descritas as principais entregas do 

projeto, critérios de aceitação das entregas, restrições e premissas, estratégia de condução, 

escopo não incluído no projeto, ligações com outros projetos, etc. O documento pode conter 

outras informações atreladas ao escopo do projeto de forma que melhore a compreensão a 

respeito dele.  

 

Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• Termo de Abertura do Projeto. 

• Lista de produtos e serviços do cliente. 

• Especificação de requisitos. 

• Ata de reunião de definição da estratégia. 

Como fazer • Emissão da declaração de escopo. 

Resultados • Declaração do escopo. 

Quadro 6 – Emissão da declaração do escopo 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 
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2.3.1.6 Criar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) – P3 

  

 A EAP tem sua origem no conceito em inglês Work Breakdown Structure (WBS), que, 

em tradução livre, significa que o trabalho ou esforço a ser realizado e entregue pelo projeto é 

decomposto e dividido em categorias, em um arranjo estruturado. Segundo o PMI (2001), 

existem algumas características intrínsecas à EAP, como: representação do trabalho entregue 

de maneira tangível, estruturado hierarquicamente, executado por meio de atividade que 

proporcionam resultados tangíveis. Xavier e Xavier (2011) descrevem que o escopo do projeto 

não se resume apenas ao escopo do cliente, sendo necessários outros serviços e produtos que 

auxiliem na geração do escopo do cliente.  

 A metodologia Methodware® sugere que pode ser utilizada a técnica Top-Down para 

efetuar a decomposição e a estruturação do escopo, obedecendo aos seguintes passos:  

1. Colocar no primeiro nível da EAP o nome do projeto. 

2. Colocar no segundo nível as fases que estabelecem o ciclo de vida do projeto. 

3. Acrescentar as entregas referentes ao escopo para o cliente. 

4. Acrescentar um elemento, no segundo nível, à esquerda, para conter as entregas necessárias 

ao Gerenciamento do Projeto (GP) e, à direita, para o fechamento dele. 

5. Acrescentar na EAP os produtos e serviços necessários para propiciar a entrega do escopo 

do cliente, inclusive os relativos ao gerenciamento do projeto. 

6. Para cada entrega colocada na EAP, verificar se as estimativas de custo e tempo, assim como 

a identificação de riscos e a atribuição de responsabilidade para a sua execução, podem ser 

desenvolvidas nesse nível de detalhe.  

No Anexo B deste trabalho, há alguns conselhos para a elaboração da EAP. 

  

Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• Termo de Abertura do Projeto. 

• Declaração do Escopo. 

• Especificação dos requisitos. 

• Informações históricas e modelos de EAP. 

• Outros resultados do planejamento. 

Como fazer • Elaboração da EAP e do dicionário. 

Resultados 

 

• EAP. 

• Dicionário da EAP. 

Quadro 7 – Criação da EAP 
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Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 

 

 Os menores níveis da EAP são chamados de pacotes de trabalho, os quais agrupam as 

atividades necessárias para a realização das entregas dos projetos. Os pacotes de trabalho devem 

ser especificados dentro do dicionário da EAP, a fim de haver maior clareza das partes 

interessadas no projeto sobre no que consiste cada pacote e quais são os critérios de aceitação 

envolvidos em cada entrega. 

 

2.3.1.7 Planejar a qualidade do projeto – P4 

 

Xavier e Xavier (2011, p. 57) descrevem que “o conceito de qualidade, dentro do 

gerenciamento de projetos, é definido como o grau em que as características de um produto ou 

serviço atendem aos desejos e necessidades dos stakeholders”. Desse modo, é importante desde 

os primeiros passos do planejamento do gerenciamento do projeto, considerar a qualidade tanto 

sob o aspecto do gerenciamento do projeto quanto sob o ponto de vista dos produtos e serviços 

entregues por ele. Durante o processo de planejar a qualidade do projeto, é necessário 

documentar os objetivos desta e sua abrangência, bem como quais são os requisitos para cada 

pacote de trabalho, as métricas de qualidade envolvidas, os critérios de aceitação, o método de 

verificação e a lista de verificação da qualidade.  

Segundo o Guia PMBOK® (PMI, 2014, p. 243), “é importante assegurar que os padrões 

de qualidade do projeto e as definições sejam utilizadas através de um processo de auditoria 

dos requisitos de qualidade do projeto”. A garantia da qualidade permite ao gerente do projeto 

utilizar processos de melhoria contínua dos processos, tendo como benefício eliminar perdas e 

atividades com baixo valor para o processo. Segundo Xavier e Xavier (2011), o controle da 

qualidade buscar efetivar formalmente que as entregas do projeto sejam efetuadas conforme os 

critérios de aceitação do patrocinador ou do cliente.  

 

Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• Legislação, regulamentos e padrões. 

• Relação de partes interessadas e suas expectativas. 

• Políticas organizacionais. 

• EAP e dicionário. 

• Cronograma. 
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• Orçamento. 

• Lições aprendidas de projetos anteriores. 

Como fazer • Determinação dos objetivos da qualidade (requisitos, métricas, critérios de aceitação, 

verificação). 

• Planejamento da garantia da qualidade. 

• Planejamento do controle da qualidade. 

• Consolidar o Plano de gerenciamento da qualidade 

Resultados 

 

• Documentação do processo produtivo 

• Plano de gerenciamento da qualidade 

• Lista de verificação da qualidade 

• Ajustes na EAP e no cronograma 

• Atualização da EAP e do dicionário 

Quadro 8 – Planejamento da qualidade do projeto 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 

 

2.3.1.8 Elaborar o cronograma – P5 

 

 Após a consolidação do escopo do projeto e a definição dos pacotes de trabalho, surge 

a necessidade de planejar a execução das atividades no tempo. O cronograma é a ferramenta 

normalmente utilizada para desenvolver o planejamento e o acompanhamento da execução das 

atividades em função do prazo estimado para o projeto.  

A metodologia Methodware® sugere a elaboração do cronograma dividido em quatro 

etapas: identificação das atividades, dependências das atividades, levantamento dos recursos e 

estimação da duração das atividades, geração do cronograma. 

 A primeira etapa consiste em decompor o pacote de trabalho em atividades que 

possibilitem produzir entregas em acordo com os requisitos e que permitam estimar e controlar 

os prazos do projeto (XAVIER; XAVIER, 2011).  

 

Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• Estrutura Analítica do Projeto. 

• Dicionário da EAP. 

• Informações históricas e modelos de EAP com atividades. 

Como fazer • Decomposição em atividades. 

Resultados • EAP com atividades. 

Quadro 9 – Decomposição em atividades 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 
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Após a decomposição em atividades, é necessário sequenciá-las a fim de desenvolver 

um cronograma mais próximo da realidade. Alguns tipos de dependências possíveis são: 

mandatórias, que são intrínsecas à natureza da atividade; arbitradas, que são definidas pela 

gerência do projeto; e externa, que são impostas por atividades de fora do projeto.  

Os tipos de relacionamentos entre atividades também variam em função do início e do 

término de predecessoras e sucessoras e são: término-início, início-início, término-término e 

início-término. Após o sequenciamento das atividades e a definição do relacionamento entre 

elas, é gerado o diagrama de rede, o qual permite uma maior e melhor visualização das 

dependências das atividades do projeto.  

 

Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• EAP com atividades. 

Como fazer • Identificação de dependências entre atividades. 

Resultados • Dependência entre atividades (diagrama de rede). 

Quadro 10 – Dependências entre atividades 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 

 

 O processo de levantar os recursos necessários e estimar a duração das atividades tem 

como objetivo quantificar os recursos (pessoas, materiais, ferramentas e equipamentos) a serem 

empregados na realização das atividades do projeto. Como a duração de cada uma depende dos 

recursos alocados, essas estimativas devem ser elaboradas em paralelo e, segundo Xavier e 

Xavier (2011), podem ser estabelecidas por quatro fontes: histórica, participativa, intuitiva e 

desconhecida. 

 

 Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• EAP com atividades. 

• Dicionário da EAP. 

• Informações históricas e de especialistas. 

Como fazer • Levantamento dos recursos necessários e estimativa da duração das atividades. 

Resultados 

 

• Estimativa de duração de cada atividade. 

• Recursos necessários para cada atividade. 

Quadro 11 – Levantamento de recursos e estimação da duração 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 

 



33 

 

 Após o sequenciamento das atividades e a estimativa da duração delas, é gerado o 

cronograma, incluindo as datas de início e término de cada uma. Existe a necessidade de realizar 

uma conciliação dos recursos, a fim de melhorar sua eficiência de utilização. Outro ponto 

importante é determinar as atividades que pertencem ao caminho crítico do projeto, permitindo 

o monitoramento dos atrasos e das folgas, que podem ser gerenciados a fim de diminuir o 

impacto no cronograma e o atraso das atividades do projeto. 

 

Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• EAP com atividades. 

• Dependências entre atividades. 

• Estimativa de duração das atividades. 

• Recursos necessários. 

• Plano de resposta aos riscos. 

• Calendário do projeto. 

• Pool de recursos (Disponibilidades). 

• Restrições de datas. 

Como fazer • Alocação dos recursos. 

• Nivelamento ou conciliação dos recursos. 

• Cálculo do caminho crítico. 

• Revisão da duração do projeto. 

Resultados 

 

• Cronograma do projeto. 

• Recursos alocados em atividades. 

Quadro 12 – Geração do cronograma 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 

 

2.3.1.9 Planejar os recursos humanos – P6 

  

 Os projetos são formados pela mobilização de pessoas em prol de um resultado. Para 

que o projeto possa proporcionar o que se espera e de acordo com as expectativas das partes 

interessadas, é necessário o planejamento do gerenciamento de pessoas.  

Xavier e Xavier (2011, p. 87) propõem que  

 

o processo tem como objetivo identificar o perfil dos recursos humanos necessários 
para o desenvolvimento do projeto, definindo a forma de contratar ou mobilizar esses 
recursos, a estratégia de qualificação profissional e a forma como esta equipe será 
gerenciada.  
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Outro aspecto relevante nesse processo é a utilização de ferramentas que busquem 

formalizar a estrutura organizacional do projeto, assim como uma divisão de responsabilidades 

entre os membros da equipe. É importante que o gerente de projetos busque equilíbrio entre as 

informações transmitidas de maneira informal e formal, pois a comunicação por meios 

informais em demasia pode trazer riscos ao projeto, enquanto o excesso de comunicação formal 

pode prejudicar a eficácia da equipe dele.  

Xavier e Xavier (2011) sugere que se utilizem os procedimentos e normas da corporação 

a respeito das funções, competências, relações hierárquicas e a própria estrutura de RH existente 

na empresa para o gerenciamento de pessoas no projeto. 

 

Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• Normas e políticas organizacionais para recursos humanos. 

• Recursos necessários para cada atividade. 

• Estimativa de duração de cada atividade. 

Como fazer • Análise do modelo de gerenciamento de pessoal da empresa. 

Resultados 

 

• Plano de gerenciamento de pessoal. 

• Atualizações da EAP. 

Quadro 13 – Planejamento do gerenciamento de pessoas 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 

 

2.3.1.10 Planejar as comunicações – P7 

 

Para o Guia PMBOK® (PMI, 2014, p. 287) 

 

o processo e gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos 
necessários para assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, 
criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, 
monitoradas e finalmente dispostas de maneira oportuna e apropriada.  

 

Os gerentes de projetos são os principais responsáveis pelo processo de comunicação 

dele, pois recebem e emitem informações em grande parte do tempo. Um processo de 

comunicação adequado proporciona às partes interessadas informações para as tomadas de 

decisões. 
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O plano de gerenciamento das comunicações deve envolver todas as áreas de 

conhecimento de projetos e igualmente as partes interessadas que necessitem de informações 

pertinentes. 

O processo de planejamento das comunicações basicamente define qual informação será 

gerada, quando será distribuída, quem será o responsável para emitir e quem irá receber, como 

a informação será distribuída e o propósito da distribuição da informação. Como resultado desse 

processo, é gerado um mapa de comunicação que orientará os membros da equipe do projeto 

na comunicação.  

 

O processo vai além da distribuição de informações relevantes e procura assegurar 
que as informações comunicadas para as partes interessadas do projeto sejam geradas 
de forma apropriada, assim como recebidas e compreendidas (PMI, 2014, p. 298). 

 

Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• Declaração do escopo do projeto 

• Relação dos stakeholders 

• Tecnologia de comunicação 

• Restrição e premissas 

Como fazer • Planejar a distribuição das informações 

• Planejar o controle de desempenho do projeto 

• Elaborar o plano de gerenciamento de comunicações 

Resultados • Plano de gerenciamento de comunicações 

• Mapa de comunicações 

Quadro 14 – Plano de gerenciamento de comunicações 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 

 

2.3.1.11 Planejar as respostas aos riscos – P8 

 

Segundo o Guia PMBOK® (PMI, 2014, p. 310), risco  

 

é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou 
negativo em um ou mais objetivos do projeto tais como escopo, cronograma, custo e 
qualidade. Um risco pode ter uma ou mais causas e, se ocorrer, pode ter um ou mais 
impactos.  
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Com base nessa afirmação, surge a necessidade de buscar identificar, analisar e propor 

respostas às condições incertas, a fim de minimizar os efeitos negativos e buscar maximizar os 

efeitos positivos sobre os objetivos do projeto.  

 A metodologia Methodware® propõe quatro processos para planejar as respostas aos 

riscos: definir os responsáveis pelo gerenciamento de riscos, identificar os riscos, analisar os 

riscos e definir respostas aos riscos. 

 O primeiro passo é definir um responsável para coordenar o processo de gerenciamento 

de riscos. Apesar de o processo de identificação de riscos envolver um grupo de pessoas, é 

importante haver um responsável para coordenar os registros de riscos. 

 O segundo passo refere-se à identificação dos riscos a que o projeto está exposto e 

podem ser de ordem interna ou externa a ele. Os primeiros são inerentes às áreas de 

conhecimento do gerenciamento do projeto, já os segundos podem se relacionar com questões 

políticas, econômicas, regulamentações, etc. 

 

Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• Premissas do projeto. 

• Informações históricas. 

• Categorias de riscos (organizacionais, externos, projeto). 

Como fazer • Teste das premissas do projeto. 

• Análise da documentação. 

• Registro dos riscos (formulários, entrevistas, Análise Swot, lista de verificação, técnicas 

de diagramação). 

Resultados 

 

• Registro de riscos. 

• Revisões do planejamento. 

Quadro 15 – Identificação dos riscos 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 

 

 O terceiro passo consiste em analisar os riscos sob dois aspectos: probabilidade de 

ocorrência e impacto no projeto. Para cada evento identificado, que podem ser avaliados de 

maneira qualitativa e/ou quantitativa, deve ser efetuada uma avaliação da probabilidade e 

impacto se o evento ocorrer. Como resultado da análise, os riscos são priorizados em função do 

grau de exposição (valor esperado) e necessitam de ações imediatas para os eventos que 

apresentarem maior grau de exposição. 
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Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• Registro de riscos. 

• Tipo e situação do projeto. 

• Escala de probabilidade e impacto. 

Como fazer • Análise de riscos. 

Resultados 

 

• Registro de riscos priorizados. 

• Revisões do planejamento. 

Quadro 16 – Análise dos riscos 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 

 

 Na última etapa de planejar as respostas aos riscos, relacionam-se as medidas adotadas 

para maximizar as oportunidades e minimizar as ameaças. Para os eventos negativos (ameaças), 

podem-se adotar as estratégias de respostas aos riscos: eliminar, transferir, mitigar e aceitar. 

Para os eventos positivos (oportunidades), as estratégias a serem adotadas podem ser explorar, 

compartilhar, melhorar e aceitar.  

Como resultado desse processo, obtém-se uma visualização dos riscos envolvidos no 

projeto que foram identificados, as probabilidades e os impactos se ocorrerem e as respostas 

para cada evento. Xavier e Xavier (2011) sugerem que se deve avaliar a necessidade de elaborar 

um plano de respostas aos riscos, pois, em função da complexidade, porte e recursos envolvidos, 

às vezes não é preciso de um plano consolidado.  

É importante ressaltar que esse processo contribui para estabelecer reservas de 

contingências, que deverão ser incorporadas ao orçamento do projeto a fim de possibilitar que 

eventos incertos não o impactem excessivamente. 

 

Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• Registro de riscos priorizados. 

 

Como fazer • Eliminar / Transferir / Mitigar / Aceitar. 

• Explorar / Compartilhar / Melhorar / Aceitar. 

• Preparar contingências / Calcular reservas de contingências. 

Resultados 

 

• Plano de resposta aos riscos. 

• Reserva de contingências. 

• Alterações no plano do gerenciamento do projeto. 

Quadro 17 – Planejar as respostas aos riscos 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 
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2.3.1.12 Planejar as aquisições – P9 

  

 O planejamento das aquisições está relacionado a prover os recursos necessários – em 

termos de materiais, ferramentas e equipamentos – para a realização das atividades que 

permitem efetivar as entregas do projeto. O Guia PMBOK® (PMI, 2014, p. 355) define que o 

gerenciamento das aquisições “inclui os processos necessários para comprar ou adquirir 

produtos, serviços ou resultados à equipe do projeto”. Desse modo, a metodologia 

Methodware® define algumas etapas necessárias para a realização do processo de aquisições 

do projeto: decidir ou contratar, planejar a condução, planejar a administração e planejar o 

encerramento.  

 A primeira etapa é definir quais serão as necessidades de contratação e quais são os 

recursos disponíveis internamente, considerando alguns pontos importantes, como custos, 

prazos, restrições, capacidades da equipe, etc. 

 Após a definição das contratações, sugere-se que os processos de contratações façam 

parte da EAP de maneira que as aquisições também se materializem em entregas do projeto, 

podendo ser executadas, controladas e monitoradas pela equipe. 

 Durante a execução das aquisições, é necessário um acompanhamento das contratações 

junto ao fornecedor, garantindo que as especificações sejam cumpridas, que o prazo seja 

respeitado e que o custo seja mantido. 

 O processo de encerramento das aquisições garante que os produtos e/ou serviços foram 

entregues de acordo com as especificações, permitindo o aceite, e que os acordos foram 

respeitados. Desse modo, é possível que o encerramento do projeto seja efetuado com a 

ausência de pendência com fornecedores ou passivos de qualquer natureza. 

 

Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• EAP + dicionário. 

• Especificação dos requisitos. 

• Plano de gerenciamento do projeto. 

• Recursos físicos. 

• Fatores ambientais / Sistemática de aquisição da empresa. 

Como fazer • Decidir ou contratar. 

• Planejamento da condução das aquisições. 

• Planejamento da administração das aquisições. 

• Planejamento do encerramento das aquisições. 
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Resultados 

 

• Contratações planejadas. 

Quadro 18 – Planejamento das aquisições 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 

 

2.3.1.13 Gerar o orçamento – P10 

  

 Segundo o Guia PMBOK® (PMI, 2014, p. 193), 

 

o gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos envolvidos em 
planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos 
custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado.   

 

 O orçamento do projeto é composto pela estimativa dos custos diretos, indiretos e 

administrativos. Existem algumas técnicas que permitem realizar o levantamento deles, como 

estimativa bottom-up, estimativa análoga e estimativa paramétrica. 

 Segundo Xavier e Xavier (2011, p. 113), “as estimativas de custo podem ser baseadas 

em propostas de fornecedores, dados históricos ou em estimativas baseadas na experiência em 

projetos semelhantes”. Conforme descrito pelos autores, os dados históricos são muito 

relevantes para a realização de propostas e orçamentos de projetos, pois possibilitam visualizar 

de maneira macro fatores importantes pertinentes ao contexto em que os projetos estão 

inseridos. 

 

Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• EAP. 

• Cronograma do projeto. 

• Recursos alocados. 

• Plano de resposta aos riscos. 

• Informações históricas. 

• Custo unitário dos recursos. 

• Calendário dos recursos. 

• Contrato. 

• Fontes de financiamento e datas de reembolso. 

Como fazer • Cálculo do custo das atividades do projeto. 

Resultados • Orçamento do projeto. 

Quadro 19 – Geração do orçamento do projeto 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 
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 O orçamento permite gerar a linha-base dos custos totais do projeto e, por meio dela, é 

possível realizar a medição de desempenho dele, com indicadores relacionados ao valor 

agregado do projeto, variação de custos e prazos, índices de performance e estimativas de prazo. 

 

2.3.1.14 Planejar o gerenciamento da execução e o controle de mudanças – P11 

 

 A metodologia Methodware® sugere que seja efetuado o planejamento das ações que 

deverão ser desenvolvidas pelo gerente e pela equipe do projeto, para orientar a execução do 

plano de gerenciamento do projeto. 

 

Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• Documentos de planejamento do projeto. 

 

Como fazer • Planejamento do gerenciamento da execução. 

Resultados 

 

• Modelo de autorização de trabalho. 

• Atividade de gerenciamento da execução. 

Quadro 20 – Planejamento da execução do projeto 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 

 

 A autorização de trabalho é uma permissão para realizar um trabalho ou atividade do 

projeto. Esse processo visa a garantir que este será feito no momento certo e na sequência 

correta, de modo que todos tenham conhecimento do início da atividade. Em projetos pequenos, 

a autorização pode ser verbal; entretanto, em projetos multidisciplinares que envolvam grande 

quantidade de pessoas e recursos, é prudente que se dê formalmente.  

 Em virtude da natureza progressiva dos projetos, as mudanças são esperadas, entretanto 

devem ser gerenciadas de modo que o processo permita que as partes interessadas, envolvidas 

diretamente no projeto, tenham conhecimento das mudanças ocorridas.  

A metodologia Methodware® estabelece que o processo de gerenciamento de mudanças 

contemple: como solicitá-las, o método de avaliação e impacto e o mecanismo de autorização 

da mudança, devendo ser refletido no planejamento do projeto.   
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Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• Relação de stakeholders. 

• Estrutura organizacional. 

• Políticas organizacionais. 

Como fazer • Elaboração do plano integrado de mudanças. 

Resultados • Plano integrado de mudanças. 

Quadro 21 – Plano integrado de mudanças 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 

 

2.3.1.15 Consolidar e aprovar o plano de gerenciamento do projeto – P12 

 

O plano de gerenciamento do projeto, segundo o Guia PMBOK® (PMI, 2014), 

estabelece como ele será executado, monitorado e controlado e encerrado, tendo em vista que 

o conteúdo do plano de gerenciamento varia de acordo com a área de aplicação e a 

complexidade do projeto.  

 Os autores da metodologia Methodware® descrevem claramente a utilidade do plano de 

projeto:  

 

O plano de projeto é usado para: guiar a execução do projeto, documentar as premissas 
relacionadas ao planejamento do projeto, documentar as decisões de planejamento do 
projeto em relação às alternativas escolhidas, facilitar a comunicação entre os 
interessados, definir revisões gerenciais importantes do conteúdo, extensão e 
cronograma, fornecer uma base de referência (baseline) para a medição do progresso 
e o controle do projeto (XAVIER; XAVIER, 2011, p. 117). 

 

Do mesmo modo, a metodologia Methodware® orienta que todos os documentos sejam 

compilados em um plano de projeto, onde todas as informações sejam coerentes, ou seja, deve 

haver consistência entre os documentos. 

 

Etapas  Ações / Documentos 

Informações 

necessárias 

• Resultados do planejamento.  

• Metodologia de gerenciamento de projetos. 

• Sistema de informação do gerenciamento do projeto. 

Como fazer • Consolidação do plano de gerenciamento do projeto. 

• Obtenção da aprovação do plano de gerenciamento do projeto. 

Resultados • Plano de gerenciamento do projeto. 

Quadro 22 – Aprovação do plano de gerenciamento de projeto 
Fonte: Adaptado de Xavier e Xavier (2011). 
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 O plano de gerenciamento do projeto é fundamental na avaliação do desempenho dele, 

tendo em vista que contém a linha-base de tempo, custo e escopo, com suas devidas revisões, 

bem como com informações sobre os riscos envolvidos, as partes interessadas envolvidas ou 

afetadas pelo projeto, os processos de aquisições, de comunicação, de qualidade, de recursos 

humanos e de integração das áreas de conhecimento. 

 

2.3.2 Executando o Projeto  

  

 Tendo em vista que o enfoque deste trabalho está na modelização dos documentos 

voltados ao plano de gerenciamento do projeto, não serão abordados em detalhes os processos 

voltados à execução, ao monitoramento e controle e ao encerramento do projeto.  

 O grupo de processos de gerenciamento de projetos da metodologia Methodware® 

voltados para a execução do projeto tem o objetivo de buscar que a equipe execute o plano de 

gerenciamento do projeto.  

 Conforme demonstrado no Anexo C, dirigir e gerenciar o projeto envolve os processos 

necessários para que o trabalho executado permita realizar as entregas do projeto de acordo com 

os requisitos. Para isso, é necessário que o gerenciamento da execução envolva todas as áreas 

de conhecimento. 

 

2.3.3 Monitorando e Controlando o Projeto 

 

 A metodologia Methodware® busca avaliar o grupo de processo de monitoramento e 

controle por meio de medições regulares do progresso, se as entregas do projeto estão sendo 

realizadas de acordo com os requisitos dele. “O monitoramento e o controle do trabalho do 

projeto envolvem coletar e disseminar, para os stakeholders, as informações de desempenho, 

incluindo como os recursos estão sendo utilizados para alcançar os objetivos do projeto” 

(XAVIER; XAVIER, 2011, p.140). 

 

2.3.4 Encerrando o Projeto 

 

 O encerramento do projeto envolve ações necessárias para formalizar que todas as 

entregas do projeto, sejam de produtos ou serviços, foram aceitas pelo cliente e que todos os 



43 

 

contratos com fornecedores foram devidamente encerrados. Vale lembrar que o projeto pode 

ser cancelado pelos patrocinadores e clientes por inviabilidade ou porque os objetivos não são 

mais alcançáveis. A metodologia Methodware® prevê, para isso, apenas dois processos: 

Encerrar as aquisições e encerrar o projeto.  
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada para o desenvolvimento deste trabalho caracterizou-se com uma 

abordagem qualitativa do problema, em que as conclusões foram baseadas em amostras não 

probabilísticas, com uma análise de dados interpretativa e, consequentemente, com resultados 

não generalizáveis.  

A natureza da pesquisa deste trabalho, quanto aos fins, caracteriza-se como descritiva, 

explicativa e aplicada. Considera-se descritiva porque busca evidenciar a população que deseja 

ser estudar e estabelece uma correlação entre variáveis; explicativa visto que o objetivo é 

justificar os motivos da pesquisa; aplicada porque visa a propor soluções a problemas concretos. 

O presente trabalho foi desenvolvido utilizando-se de alguns meios: pesquisa 

bibliográfica em documentos que estão acessíveis ao público, investigação dos documentos 

arquivados pela empresa e um estudo de caso sob a forma de pesquisa ex post facto, visto que 

se refere a um evento real já ocorrido, ou seja, no qual não se pode controlar ou manipular 

variáveis. 

O universo da pesquisa está limitado à empresa CSE Mecânica e Instrumentação Ltda., 

que atua na prestação de serviços de construção industrial, manutenção, comissionamento e 

movimentação de cargas, principalmente nos setores de óleo e gás e petroquímico. 

A amostra estudada foi de natureza não probabilista, pois se refere a um projeto de 

Engenharia voltado para a integração das disciplinas de Elétrica, Instrumentação e 

Telecomunicação, dos módulos produtivos à plataforma FPSO P-63. 

A coleta de dados do trabalho foi feita como pesquisa documental das informações do 

projeto, cujos principais elementos disponibilizados pela empresa foram: proposta técnico-

comercial, contrato com o cliente, relatórios de desempenho físico e financeiro e atas de 

reuniões que compõem a base de dados dos projetos atuais da empresa.  
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4. PESQUISA DE CAMPO 

  

 O universo da pesquisa se restringiu à empresa de prestação de serviços denominada 

CSE Mecânica e Instrumentação Ltda., que atua há mais de 30 anos no segmento de prestação 

de serviços para indústrias, petroquímicas, refinarias, estaleiros navais, entre outros. Sua 

especialidade está voltada para prestação de serviços de mecânica, elétrica, instrumentação, 

automação, telecomunicação, comissionamento, operação de equipamentos de movimentação 

de cargas.  

Atualmente, a CSE conta com um portfólio de aproximadamente 40 projetos em 

andamento, cujos valores em contratos ultrapassam 1 bilhão de reais, distribuídos entre as áreas 

de construção e manutenção industrial, comissionamento e operação de equipamentos de 

movimentação de cargas, atividades em que são empregados aproximadamente 2.500 

funcionários.  

Diante das especificidades e diversidades de cada projeto, a empresa investe em 

desenvolvimentos de Enterprise Resources Planning (ERP), voltados para o monitoramento e 

controle de seus projetos, em que, por meio dos aplicativos, é possível obter uma visão 

detalhada das áreas de escopo, tempo e custos.  

Apesar dessa maturidade em termos de monitoramento e controle de projetos, a empresa 

não possui um padrão para o planejamento do gerenciamento de projetos, englobando as áreas 

de conhecimento. Dentro do sistema de gestão integrado, existe um manual de planejamento e 

controle de projetos que aborda conceitos de gerenciamento, recomendações de modelos de 

ferramentas e um glossário de termos técnicos voltados para projetos.  

Desde modo, os gerentes de projeto possuem liberdade para planejarem os projetos de 

acordo com suas competências e experiências, entretanto, para efeitos históricos, as 

informações não são compartilhadas, ficando restritas ao gerente e, em alguns casos, aos 

membros da equipe de planejamento do projeto. Apenas as informações financeiras, como 

custo, despesas e receitas, formam uma base de dados em que é possível facilmente consultar 

o histórico do projeto.  

Tendo em vista a oportunidade de criar uma base de dados que poderá se tornar um ativo 

intangível valioso para a elaboração de propostas técnicas e comerciais igualmente em 

mobilizações de projetos futuros, este trabalho busca exemplificar um projeto da empresa como 

proposta de modelo de plano de gerenciamento de projetos.  
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este trabalho é baseado em um projeto de Engenharia Naval, cujo objetivo foi implantar 

no campo de Papa-Terra a unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de 

petróleo denominada FPSO P-63. O campo de Papa-Terra está localizado na Bacia de Campos, 

no estado do Rio de Janeiro, a uma distância de 110 km da costa brasileira. A unidade FPSO P-

63 tem capacidade de produção diária de 140 mil barris de petróleo e 1 milhão de metros cúbico 

de gás natural. 

O projeto foi segmentado em fases: 1) Planejamento e projetos técnicos; 2) Conversão 

do casco; 3) Construção e montagem dos módulos de produção; 4) Integração dos módulos 

operacionais; 5) Comissionamento; 6) Partida-assistida. As fases de conversão do casco e 

montagem dos módulos de produção foram executadas em paralelo e em canteiros de obras 

diferentes, a fim de minimizar o risco de atraso. Outra estratégia de condução do projeto foi a 

terceirização da mão de obra direta para execução das atividades ligadas à construção, à 

montagem dos módulos e à conversão do casco.  

 Conforme mencionado na introdução deste trabalho, os limites para análise dos dados 

se restringem à quarta fase do projeto, que corresponde à integração dos módulos produtivos 

produzidos no Brasil, referentes às disciplinas de Elétrica, Instrumentação e Telecomunicação.  

  Assim, para que o cliente pudesse entregar o projeto no prazo planejado, houve 

restrições a ele que deveriam ser passivas de penalidades pesadas em caso de não cumprimento. 

Como a principal entrega do projeto era pautada na prestação de serviços de mão de obra, a 

mobilização envolvendo contratação e treinamento deveria respeitar um cronograma que 

permitisse iniciar as atividades sem atraso. O contrato entre as partes foi formalizado no dia 18 

de dezembro de 2012, por meio de uma carta de intenção na qual o cliente se comprometia com 

a contratação e dava garantia para iniciar o projeto.   

Conforme proposta aceita pelo cliente, o escopo do projeto era realizar a integração das 

disciplinas de Elétrica, Instrumentação e Telecomunicação, dos módulos operacionais 

construídos no Brasil. Para a elaboração da EAP, foi utilizada a técnica bottom-up, a partir do 

agrupamento das atividades, do nível mais detalhado até o nível geral do projeto.  

As atividades com as quantidades globais do escopo do cliente a serem executadas 

podem ser consultados na Tabela 1. 
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Atividade Unid. Quantidade Horas 

Montar suportes para eletrocalha Peças 16 46 

Montar eletrocalha m 513 3.631 

Montar suportes para equipamento kg 142 108 

Montar Inst./equip./acess. unid. 23 225 

Lançar cabos m 16.669 18.703 

Conectar cabos unid. 2.795 3.493 

Confeccionar terminações  unid. 78 624 

Testar cabos de baixa tensão unid. 318 954 

Testar malha (ponto a ponto) unid. 1.800 7.200 

Fechar eletrocalha m 2.006 3.534 

Montar tubing m 468 1.787 

Total Geral   40.303 

Tabela 1 – Atividades previstas para o escopo do cliente 
Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

Para a execução do escopo descrito anteriormente, a contratada deveria fornecer todo o 

material de consumo para a realização das atividades: eletrodos, disco de corte, fita isolantes, 

etc. A contratada deveria também contratar contêineres para serem armazenados materiais de 

aplicação, como cabos, eletrocalha, equipamentos, etc. As atividades de apoio eram de 

responsabilidade do cliente, como movimentação de carga horizontal e vertical, fornecimento 

de andaime e retoque de pintura, inspeção de qualidade, fornecimento de energia e água potável 

e disponibilização de refeitório, ambulatório, sanitários e sala de escritório.  

O prazo previsto no contrato era que o projeto deveria iniciar em 01 de fevereiro de 2013 

e ser concluído até 30 de maio de 2013. Era imprescindível que toda a equipe, envolvendo a 

mão de obra direta e indireta do contrato, estivesse inteiramente mobilizada até o fim do mês 

de janeiro de 2013. Assim, o efetivo acordado para o projeto é demonstrado conforme 

histograma abaixo. 

 

 

Figura 6 – Histograma da mão de obra 
Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 
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 A empresa adotou uma estratégia para este contrato de utilizar na quase totalidade a mão 

de obra usada na fase de construção e montagem, ou seja, que já estava mobilizada. Os 

principais riscos referentes à mão obra eram, que nesse período, havia escassez de trabalho 

especializado, visto que existiam diversos projetos sendo realizados simultaneamente no Norte, 

Sudeste e Sul do Brasil, dificultando a contratação de profissionais qualificados. Outro risco 

que poderia impactar era a disponibilidade de alojamentos adequados na cidade para novos 

funcionários. Havia, no período, três plataformas de petróleo sendo construídas 

simultaneamente na mesma cidade, empregando em torno de 20 mil funcionários, que, na 

maioria, eram oriundos de outras regiões do país.  

 O orçamento do projeto foi estimado em aproximadamente 5,21 milhões de reais, 

contemplando mão de obra indireta e direta e todos os custos marginais. A mão de obra indireta 

seria remunerada por meio da conclusão e aceitação do cliente. Para realização do controle, este 

emitia uma Folha Tarefa (FT), que possuía todas as informações relevantes para a execução e 

o controle da qualidade, sendo o comprovante para a realização da medição físico-financeira 

do projeto. A mão de obra indireta era remunerada de acordo com parcelas pagas mensalmente, 

proporcionalmente ao quantitativo previsto no histograma do projeto.  

 Em relação ao cronograma, o cliente determinou algumas datas como marcos para que 

as atividades fossem concluídas, permitindo a definição do sequenciamento das atividades, 

duração e as data de início e término do projeto.  

 

 
Figura 7 – Linha do tempo do projeto 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

 O organograma do projeto foi estabelecido a fim de atender a todas as demandas em 

termos de execução, recursos humanos, segurança do trabalho, planejamento e controle, 

almoxarifado e logística. Eram subordinados ao gerente do projeto o coordenador técnico, o 

encarregado de RH, o engenheiro de segurança e planejamento, o técnico de materiais e o 
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assistente de logística. O gerente do projeto respondia diretamente ao diretor presidente da 

empresa, que era o patrocinador interno do projeto.  

Quanto às aquisições, estas foram distribuídas entre internas e externas. As aquisições 

internas incluíram ferramentas, materiais e infraestrutura; enquanto as aquisições externas 

englobaram alojamentos, restaurantes, transportes, lavanderia e clínicas médicas. O gerente do 

projeto, com o coordenador técnico e o técnico de materiais, realizava as solicitações de 

aquisição de materiais e ferramentas para o Departamento de Compra, e este era responsável 

por todo o processo, até a entrega no canteiro de obras. Para as aquisições externa, o gerente de 

projeto atuava com o apoio da equipe e juntamente com a Controladoria, para o gerenciamento 

dos contratos que estavam em vigência.  

Os maiores riscos do projeto eram conhecidos pelo cliente e pela contratada, sendo então 

adotadas, para alguns riscos, medidas contingenciais a fim de minimizar as probabilidades e 

reduzir o impacto sobre o projeto. Um exemplo prático era a aceitação do cliente para cada 

atividade executada no campo. A fiscalização e o controle de qualidade aprovavam se a 

execução estava em conformidade técnica com o projeto de Engenharia e normas, permitindo 

realizar o avanço físico e financeiro da atividade, para evitar risco de não conformidade ou 

mesmo de não funcionamento, visto que existia uma alta complexidade e trabalhos 

multidisciplinares ocorrendo ao mesmo tempo.  

Apesar dos riscos que havia inerentes à mão de obra qualificada, à mobilização em curto 

espaço de tempo, ao alojamento em conformidades legais e ao transporte, a CSE Mecânica 

deslumbrava um potencial muito interessante em ganhar outros contratos como a integração 

dos módulos produzidos no exterior; o comissionamento das disciplinas de Elétrica e 

Instrumentação, o que poderia elevar a contribuição da empresa no projeto na fase de 

integração; o comissionamento; e a maximização dos seus resultados na prestação de serviços. 

A Figura 8 expressa a curva S do projeto, evidenciando as entregas validadas pelo cliente 

semanalmente. No início do projeto, a velocidade de execução não foi tão importante, visto que 

havia necessidade de liberação de frentes de trabalho e que o efetivo não estava completo. Na 

terceira semana, o efetivo de mão de obra foi completado, permitindo uma evolução importante 

nas semanas subsequentes. Na sexta semana, houve a necessidade de deslocar temporariamente 

parte de efetivo para outro contrato no mesmo projeto, a fim de atender a uma necessidade do 

cliente, e além desse evento houve um acréscimo de escopo, em que mais atividades foram 

incluídas no projeto por solicitação do cliente.  
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Figura 8 – Curva S | Avanço físico 
Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

O projeto foi considerado um sucesso visto que as expectativas do cliente em termos de 

prazo, custo e qualidade foram atendidas. A empresa foi penalizada financeiramente no 

primeiro mês do projeto porque o efetivo estava na casa de 70% do previsto. Para a CSE 

Mecânica, também foi um projeto extremamente estratégico de posicionamento no mercado e 

também por questões financeiras.  
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6. PROPOSTA APLICADA 

 

6.1 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP) 

 

Segundo a metodologia Methodware®, após a aprovação do projeto pela alta direção da 

empresa, inicia-se o processo de autorizar o início dele por meio da emissão do Termo de 

Abertura do Projeto (TAP) pelo seu patrocinador. Esse processo visa a formalizar, dentro da 

organização, o início de um novo projeto; promover o alinhamento das informações pertinentes 

em termos de objetivos, justificativa, premissas, restrições, prazo e custo; nomear o gerente do 

projeto; e delegar sua autoridade. A estrutura do TAP para o estudo de caso deste trabalho é 

definida da seguinte forma: 

 Nome do projeto – Montagem das disciplinas de Elétrica, Instrumentação e 

Telecomunicação na fase de integração das unidades gerenciais da FPSO P-63. 

 Justificativa – Com o crescente aumento dos investimentos na área de infraestrutura no 

setor de óleo e gás, a CSE deslumbrou a oportunidade de aumentar sua participação no 

mercado nacional da construção e montagem da área naval. Dessa forma, a prestação de 

serviços especializados na área de construção e montagem se posiciona como fator 

estratégico para empresa. 

 Produtos/serviços – O projeto envolve a prestação de serviços especializados de montagem 

das disciplinas de Elétrica, Instrumentação e Telecomunicação, destinados à integração das 

unidades gerenciais da plataforma FPSO P-63. 

 Valor e prazo – O valor do contrato é estimado em R$ 5.208.737,35. O projeto se inicia 

com a assinatura do contrato em 04/01/2013 e deverá ser encerrado terminantemente em 

30/05/2013. 

 Gerente do projeto – Sr. C. Antônio. 

 Autoridade e responsabilidades – O gerente do projeto tem sua autoridade formalizada e 

legitimidade no âmbito do projeto para tomar decisões, transmitir ordens e alocar recursos 

para alcançar os objetivos desejados da organização. 

 Premissas – Contratação de mão de obra especializada para execução do projeto, 

disponibilidade de alojamento suficiente na cidade de Rio Grande/RS, alojamentos dentro 

das normas contidas nas NRs 18 e 24, chegada da embarcação até 01/02/2013.  
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 Restrições – A equipe deverá ser mobilizada integralmente até a data de 31/01/2013; todos 

os funcionários deverão possuir vínculo empregatício; os empregados deverão possuir como 

benefícios seguro de vida e plano privado de assistência médica; deverão ser observados os 

limites de conteúdo mínimo local. 

 Riscos – Contratação da mão de obra com salários acima do previsto, falta de mão de obra 

disponível na região, necessidade de acomodação dos funcionários em cidades 

circunvizinhas, alojamento em não conformidade com as normas das NRs 18 e 24.  

 Documentos de referência – Carta convite, proposta técnico-comercial, carta de intenção, 

documentação técnica. 

No Apêndice A, está disponibilizado um modelo de documento na íntegra.  

 

6.2 PLANEJAMENTO DO GERENCIAMENTO DO PROJETO 

 

6.2.1 Identificar as Partes Interessadas e suas Expectativas 

 

O primeiro processo do planejamento de gerenciamento do projeto, segundo a 

metodologia Methodware®, é identificar as partes interessadas e mapear as expectativas em 

relação a ele. Para o estudo de caso em questão, a estrutura de identificação seria composta da 

seguinte forma:  

 Identificação das partes interessadas – Consiste em enumerar todas as pessoas, 

organizações envolvidas direta e indiretamente no projeto, bem com as pessoas que possam 

ser afetadas ou afetar o projeto.  

 Análise das partes interessadas – Para cada parte interessada identificada, é importe 

categorizar, identificar sua influência e poder sobre o projeto, a forma de atuação e o 

comportamento esperado em relação ao projeto.  

No Apêndice B, é apresentado o modelo de identificação e a análise das partes 

interessadas do estudo de caso deste projeto. 

 

6.2.2 Declaração do Escopo do Projeto 

 

O próximo passo da metodologia Methodware® é definir o escopo do projeto e a 

estratégia de condução. A declaração do escopo busca complementar as informações já 
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levantadas anteriormente, como os objetivos, justificativa, premissas e restrições, bem como a 

definição de qual será o escopo do projeto e o escopo do cliente, a estratégia de condução do 

projeto, a expectativa do cliente, os limites do projeto, a estrutura analítica do projeto e os 

critérios de aceitação das entregas, além de definir igualmente o escopo não incluso no escopo 

do projeto. Para o estudo de caso deste trabalho, alguns campos da declaração do escopo são 

descritos abaixo: 

o Descrição do escopo do cliente – O escopo do cliente neste projeto se restringe à integração 

das disciplinas de Elétrica, Instrumentação E Telecomunicação da unidade de negócio BR 

da plataforma FPSO P-63. Essa área é composta por módulos que possuem funções 

específicas no processo de extração e produção do petróleo, sendo: M11 – Sistema de 

separação de alta, M12 – Sistema de separação de baixa, M13 – Módulo de tratamento de 

óleo, M51 – Módulo de injeção de água, M52 – Módulo de redução de sulfato, M60 – 

Módulo de compressão de gás, F30 – Lança do flare e guindastes. Para cada módulo, são 

previstas estas atividades: instalação de suportes para eletrocalhas, eletrodutos, 

equipamentos e instrumentos; instalação de eletrocalhas para cabos; lançamento e conexões 

de cabos de elétrica (baixa e alta tensão), de instrumentação e de telecomunicação; 

 montagem de equipamentos (luminárias, painéis, sensores, válvulas, caixas de junção, 

botoeiras, câmeras de vídeo, etc.); e pré-comissionamento. 

 Critérios de aceitação – Para cada atividade, é emitida uma a FT que controla a aceitação 

individual, obedecendo aos seguintes critérios: validação da execução pela fiscalização e 

pelo controle de qualidade por meio do Departamento de Qualidade, validando a 

conformidade com o projeto e as normas específicas. 

 Estratégia de condução – O escopo do cliente será segregado por tarefas, sendo que, para 

cada uma, haverá um critério ponderado de aceitação. A equipe de fiscalização definirá as 

prioridades para a execução das atividades em função dos objetivos do projeto geral e do 

cronograma definido. As equipes de controle de qualidade do cliente emitirão o aceite formal 

do trabalho executado. Cabe à contratada, juntamente com a fiscalização, elaborar o 

cronograma geral do projeto. Para cada atividade, será emitida uma FT para controle da 

execução. Após finalizada a atividade, será validado o trabalho e autorizado à equipe do 

controle de qualidade averiguar a conformidade da entrega. Se tudo aprovado, será realizado 

o avanço físico do projeto e a atividade será medida financeiramente. Os trabalhos que não 

estiverem contidos no escopo do projeto serão analisados e autorizados para execução, 

obedecendo à tabela de preço para serviços não previstos. 
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 Escopo não incluso no escopo do projeto – Calibração de instrumentos; preservação; 

tratamento térmico de soldas; pinturas e/ou retoque; movimentação horizontal e vertical de 

cargas; montagem e desmontagem de andaimes;  inspeções e fornecimento de materiais 

de aplicação de toda e qualquer natureza.  

No Apêndice C, é apresentado o modelo da declaração do escopo do projeto do estudo 

de caso. 

 

6.2.3 Estrutura Analítica do Projeto  

 

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) define o escopo dele, englobando não somente 

o que será entregue ao cliente, mas todas as entregas que são necessárias para produzir o escopo 

do cliente. O nível de detalhamento da EAP depende de estrutura física que permita um controle 

adequado sem onerar o projeto em questão. No Apêndice D, é apresentado o modelo da EAP 

do estudo de caso deste projeto, representado em forma de diagrama. 

Além da EAP, é uma boa prática de gerenciamento de projeto elaborar um dicionário da 

EAP que descreva exatamente os pacotes de trabalho e os critérios de aceitação. Na Figura 9, 

são exemplificados alguns pacotes de trabalho para o estudo de caso. 
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Figura 9 – Dicionário da EAP 
Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

No Apêndice E, é apresentado o modelo do dicionário da EAP do estudo de caso deste 

projeto. 

 

6.2.4 Planejar a Qualidade do Projeto 

 

Para o estudo de caso deste trabalho, foram replicadas as normas e políticas da qualidade 

da empresa que poderiam ser utilizadas no projeto, levando igualmente em consideração quais 
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eram as normas e padrões do cliente. Desse modo, na Figura 10 é proposta uma lista de 

verificação da qualidade. 

 

 

Figura 10 – Lista de verificação da qualidade 
Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 
No Apêndice F, é proposto um modelo de plano para a área de qualidade do projeto, 

contendo as normas e os padrões aplicáveis, a garantia da qualidade e o controle e a totalidade 

da lista de verificação da qualidade.  

 

6.2.5 Elaborar o Cronograma do Projeto 

 

O cronograma do projeto é uma ferramenta destinada a organizar as atividades que 

compõem os pacotes de trabalho na linha do tempo. Para a elaboração do cronograma, é 

necessário identificar as atividades e suas interdependências, levantar os recursos necessários e 

estimar a duração para, na sequência, gerar o cronograma. Na Figura 11, é demonstrado um 

resumo do cronograma para o estudo de caso proposto. No Apêndice G, está um cronograma 

detalhado para as atividades do escopo do cliente.  

 

DEPARTAMENTO REQUISITO MÉTRICA QUALIDADE

CRITÉRIO DE 

ACEITAÇÃO MÉTODO DE VERIFICAÇÃO

PROJETO

Demonstra em termos 

percentuais o quanto do capital 

consumido foi convertido em 

entregas

Índice de Desempenho de 

Custos (CPI)
> = 1 ( Valor Agregado) / (Custo Real)

PROJETO
Manter o equilíbrio financeiro do 

projeto
Índice de lucratividade ≥  10,0%

Razão entre a receita líquida e os 

custos operacionais

SMS
Desempenho ambiental da 

organização

Autuação de órgãos 

ambientais
0

Por meio de notificação dos orgãos 

competentes

SMS
Desempenho ambiental da 

organização
Consumo de energia elétrica ≤ 190 KW / funcionário

Razão entre a quantidade de energia 

consumida pela quantidade de 

funcionários do período.

SMS
Desempenho de segurança e 

saúde do trabalhador

Taxa de frequência de 

acidentes sem afastamento
≤ 1,5 h/1Mh

Emissão de relatório com base no 

cartão ponto da folha

SMS
Desempenho de segurança e 

saúde do trabalhador

Taxa de frequência de 

acidentes com afastamento
0

Emissão de relatório com base no 

cartão ponto da folha
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Figura 11 – Cronograma executivo preliminar 
Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

6.2.6 Planejar os Recursos Humanos 

 

O planejamento dos recursos humanos do projeto envolve uma atenção especial, pois 

uma equipe mal dimensionada, sem uma organização adequada, pode trazer ameaças ao projeto. 

Dessa forma, é pertinente na mobilização e desmobilização de contratos, além das boas práticas 

de gerenciamento do projeto, utilizar os procedimentos e normas da empresa. O plano de 

gerenciamento de recursos humanos para o estudo de caso deste trabalho é estruturado 

conforme o Apêndice H. Nas Figuras 12 e 13, são destacados alguns pontos importantes: o 

organograma do projeto e a matriz de responsabilidades. 

 

 

Figura 12 – Organograma hierárquico do projeto 
Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 
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Figura 13 – Matriz de responsabilidades do projeto 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

6.2.7 Planejar as Comunicações 

 

O gerenciamento das comunicações é um processo importante que contribui para o 

sucesso do projeto. Garantir que as informações sejam emitidas de forma correta, pelas pessoas 

corretas e sejam destinadas aos interessados corretos permitem um aumento de eficiência dos 

membros da equipe do projeto e diminuem os riscos de insucesso. Conforme Figura 14, a 

principal ferramenta do plano de gerenciamento de comunicações é a matriz de comunicações, 

pois ela define no processo de comunicação qual é parte interessada, o meio de comunicação, 

o objetivo da informação, o arquivamento, o responsável e a frequência com que a informação 

deverá ser distribuída. No Apêndice I, é proposto um modelo para o estudo de caso deste 

trabalho. 
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Figura 14 – Mapa de comunicação 
Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

6.2.8 Planejar as Respostas aos Riscos 

 

Todos os projetos estão sujeitos a incertezas, que podem se apresentar como ameaças ou 

oportunidades ao projeto. Dessa maneira, o planejamento do gerenciamento de risco visa a 

maximizar as oportunidades que possam se produzir durante a execução das atividades do 

projeto ou minimizar as ameaças que se apresentem igualmente durante sua execução. 

Para o estudo de caso deste trabalho, foram levantados os riscos que poderiam afetar o 

projeto, sendo que alguns se materializaram. Por meio da análise quantitativa, foi utilizada a 

técnica do valor esperado para calcular o resultado do projeto, considerando as ameaças e 

oportunidades que poderiam ocorrer. 

 

 

Figura 15 – Análise das respostas aos riscos 
Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

No Apêndice L, é proposto um modelo para identificar os riscos positivos e negativos, 

avaliando-se a probabilidade e o impacto deles nos resultados do projeto. Vale ressaltar que 
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alguns riscos negativos e positivos ocorreram impactando o resultado do projeto. Um exemplo 

de risco negativo foi o atraso na mobilização da equipe, pois não havia alojamentos, hotéis ou 

pousadas disponíveis na cidade, o que custo ao projeto uma penalização de aproximadamente 

R$ 250.000. Por outro lado, após resolvida a questão da mobilização, foi implantado um 

segundo turno, o que permitiu evoluir do projeto rapidamente na oitava semana e propiciou um 

aumento considerável no escopo, em função de atrasos de entregas de outras empresas. 

 

6.2.9 Planejar as Aquisições 

 

O processo de planejar as aquisições busca identificar as necessidades do projeto, em 

termos de produtos e serviços necessários para a realização do escopo dele. Devem ser 

observados as normas e os procedimentos internos da organização sobre os processos de 

aquisição voltados para compras de produtos e bens e contratações de serviços. No estudo de 

caso deste trabalho, o gerente do projeto delega ao Setor de Compras a autoridade de efetuar 

aquelas inerentes ao projeto; entretanto fica sob sua responsabilidade o acompanhamento e a 

verificação da conformidade das solicitações na entrega. Vale ressaltar que é importante 

construir uma estrutura analítica de aquisições que permita visualizar todas as necessidades do 

projeto, conforme Figura 16. 

 

 

Figura 16 – Estrutura analítica de aquisições 
Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 
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No Apêndice J, é proposto um plano de aquisições para o estudo de caso deste trabalho 

com base na metodologia Methodware®. 

 

6.2.10 Gerar o Orçamento do Projeto 

 

O processo de realizar o orçamento do projeto busca estabelecer uma linha-base para ele 

a fim de definir a quantidade de recursos financeiros necessários para realizar as entregas. O 

orçamento do projeto permite ao gerente do projeto e ao patrocinador obterem uma visão clara 

a respeito das expectativas de custos que incorrerão durante a execução.  No Apêndice K, é 

demonstrado o plano de gerenciamento dos custos, no qual está o orçamento dentro da visão de 

recursos necessários, bem como o custo por atividade. Na Figura 17, é demonstrado o fluxo de 

caixa estimado para o projeto. 

 

 

Figura 17 – Fluxo de caixa 
Fonte: Elaborada pelo Autor (2016). 

 

6.2.11 Planejar o Gerenciamento da Execução e o Controle de Mudanças 

 

O gerenciamento da execução do projeto consiste, conforme a metodologia 

Methodware®, em inserir no cronograma ações que visam à autorização para a realização de 

atividades e coleta de informações do progresso do projeto para a obtenção do aceite das 

entregas. Para o estudo de caso deste trabalho, as autorizações eram feitas via e-mail ou 

informalmente pela fiscalização do cliente e formalizadas nos relatórios diários de obra. Desse 
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modo, não havia a necessidade de inserir outro documento. No início do projeto, o cliente emitiu 

um documento autorizando a contratada a realizar a mobilização, liberando o acesso ao canteiro 

de obra e às dependências de apoio.  

Nas mudanças do escopo do cliente, uma vez que fosse aprovada a mudança pelo 

Departamento de Engenharia, o cliente disponibilizaria uma versão atualizada, na qual 

posteriormente seria feita a revisão das linhas de base do projeto. Para as mudanças inerentes à 

gestão do projeto, o controle integrado de mudança proposto baseia-se em um fluxograma que 

define as prioridades em função do impacto da mudança, como pode ser observado no Apêndice 

M.  

 

6.2.12 Consolidar e Aprovar o Plano de Gerenciamento do Projeto 

 

Segundo a metodologia Methodware®, o plano de gerenciamento de projeto é usado 

para guiar a execução dele, facilitar a comunicação entre as partes interessadas e fornecer base 

à medição do progresso e ao controle do projeto.  

É importante que o plano do gerenciamento do projeto seja compatível com a 

complexidade, os riscos e o tamanho do projeto, o que terá consequência na estrutura da equipe, 

que será responsável por gerar e revisar os documentos, sempre que necessário. Assim, para o 

estudo de caso, foi utilizada a totalidade dos documentos preconizados pela metodologia 

Methodware®, devido à sua complexidade e aos riscos envolvidos.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os aspectos observados na aplicação de uma modelagem do 

planejamento do gerenciamento de projetos em um estudo de caso, percebe-se que é 

extremamente importante incluir no ciclo de vida do projeto o planejamento do projeto para 

que, durante a execução, seja possível realizar as entregas atendendo aos requisitos das partes 

interessadas, no nível de qualidade estabelecido, no prazo correto e com o custo estipulado, 

satisfazendo as expectativas das partes interessadas, principalmente do cliente, e aumentado, 

consequentemente, as chances de sucesso do projeto.   

A utilização de uma metodologia de gerenciamento de projetos contribui para o aumento 

das chances de sucessos em projetos devidos a diversos fatores, entre os quais se destacam: 

possibilitar a antecipação de riscos que tragam ameaças ou oportunidades, possibilitando a 

atuação antes que eles se materializem; facilitar o controle gerencial em todas as áreas de 

conhecimento durante o ciclo de vida do projeto; e formalizar de maneira estruturada as metas 

e objetivos do projeto, evitando má compreensão das partes interessadas ou ambiguidades 

durante a execução.  

Vale ressaltar que cada projeto possui especificidades e complexidades, de modo que o 

plano de gerenciamento de projetos a ser produzido deve ser estar adequado às suas 

necessidades. Quanto maior e mais importante o projeto, maior deve ser o nível de detalhamento 

e a quantidade de ferramentas e documentos a serem elaborados. 

A elaboração de um plano de projeto possibilita a construção uma base de dados 

histórica dos projetos, a qual poderá ser consultada durante a construção de propostas técnico-

comerciais para o cliente ou mesmo durante a fase de planejamento e execução de futuros 

projetos, contribuindo com informações que podem agregar valor a novos projetos ou evitar 

falhas cometidas em anteriores.  

A padronização dos processos de gerenciamento de projetos permite a previsibilidade 

das etapas a serem executadas, minimizando as ameaças e estimulando as oportunidades, o que 

resulta em um aumento de produtividade e eficiência. Outro ponto importante é que se torna 

mais fácil alocar pessoas, equipamentos e materiais durante a execução do projeto, utilizando-

os de maneira mais efetiva, reduzindo custos e proporcionando maior eficácia na gestão do 

projeto.  
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 O planejamento do projeto sempre se inicia por meio de informações existentes, de 

necessidades explícitas ou de propostas aprovadas que proporcionarão a base para a construção 

do plano de gerenciamento. Por outro lado, o planejamento não se encerra com o início da 

execução do projeto, pois, devido à característica de progressividade do projeto, mudanças 

ocorrem à medida que evolui a execução dele. O planejamento do projeto é um processo 

contínuo que, consequentemente, demandará atualizações do seu plano, possibilitando a criação 

de uma base histórica com informações atualizadas.  

O plano de gerenciamento de projetos permite ao gerente ter uma visibilidade de todas 

as áreas do projeto, transmitindo, consequentemente, confiança às partes interessadas e 

melhorando, sobretudo, a percepção de valor que o projeto proporciona. Contrariamente ao que 

pode parecer, o plano de gerenciamento de projetos possibilita mudanças que podem ocorrer de 

forma segura, pois prevê um controle integrado de mudança que permite avaliar as solicitações 

feitas a fim de acatá-las ou rejeitá-las.  

Entretanto, o plano de gerenciamento de projeto por si próprio não é uma ferramenta 

mágica que solucionará todos os problemas de gerenciamento dele nem garantirá que tenha 

sucesso e atenda a todas as expectativas das partes interessadas, pois o plano de gerenciamento 

precisa ser apresentado, compreendido e utilizado por todos. Nas organizações, os projetos são 

formados por pessoas que os executam realizando os processos, logo o fracasso ou sucesso não 

está nas ferramentas, técnicas e metodologias adotadas, mas, sim, no correto gerenciamento das 

expectativas, das necessidades e do relacionamento entre as pessoas.  
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GLOSSÁRIO 

 

Análise das partes interessadas / Stakeholder analysis – A análise de partes interessadas é 

uma técnica de coleta e análise sistemática de informações quantitativas e qualitativas para 

determinar quais interesses devem ser considerados durante o projeto. 

Análise de desempenho / Performance reviews – Uma técnica usada para medir, comparar, e 

analisar o desempenho real do trabalho do projeto em progresso, em relação à linha de base. 

Área de conhecimento em gerenciamento de projetos / Project management knowledge 

area – Uma área identificada de gerenciamento de projetos definida por seus requisitos de 

conhecimentos e descrita em termos dos processos que a compõem, suas práticas, entradas, 

saídas, ferramentas e técnicas. 

Atividade / Activity – Uma parte distinta e programada do trabalho executado no decorrer do 

projeto. 

Atividade do caminho crítico / Critical path activity – Qualquer atividade no caminho crítico 

do cronograma de um projeto. 

Benchmarking – Envolve a comparação de práticas reais ou planejadas, tais como processos e 

operações, com as de organizações comparáveis para identificar as melhores práticas, gerar 

ideias para melhorias e fornecer uma base para medir o desempenho. 

Brainstorming – Uma técnica geral de coleta de dados e exercício de criatividade que pode ser 

usada para identificar riscos, ideias ou soluções para problemas, usando um grupo de membros 

da equipe ou especialistas no assunto. 

Calendário do projeto / Project calendar – Um calendário que identifica os dias úteis e os 

turnos disponíveis para a execução das atividades agendadas. 

Ciclo de vida do produto / Product life cycle – A série de fases que representam a evolução 

de um produto, da sua concepção à entrega, crescimento, maturidade e retirada. 

Coletar os requisitos / Collect requirements – O processo de determinar, documentar e 

gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender aos objetivos do 

projeto. 

Contingência / Contingency – Um evento ou ocorrência que possa interferir na execução do 

projeto e que possa ser justificado com uma reserva. 

Contrato / Contract – Um contrato é um acordo que gera obrigações para as partes e que obriga 

o fornecedor a prover o produto, serviço ou resultado especificado, e o comprador a pagar por 

ele. 
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Controlar a qualidade / Control quality – O processo de monitoramento e registro dos 

resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as 

mudanças necessárias. 

Controlar as aquisições / Control procurements – O processo de gerenciamento das relações 

de aquisições, monitoramento do desempenho do contrato e realização de mudanças e 

correções, conforme necessário. 

Controlar as comunicações / Control Communications – O processo de monitorar e controlar 

a comunicação no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto para garantir que as necessidades 

de informação das partes interessadas no projeto sejam atendidas. 

Controlar o cronograma / Control schedule – O processo de monitoramento do andamento 

das atividades do projeto para atualização no seu progresso e gerenciamento das mudanças 

feitas na linha de base do cronograma para realizar o planejado. 

Controlar o engajamento das partes interessadas / Control stakeholder engagement – O 

processo de monitorar os relacionamentos das partes interessadas no projeto em geral e ajustar 

as estratégias e planos para o engajamento delas. 

Controlar o escopo / Control scope – O processo de monitoramento do andamento do escopo 

do projeto e do produto e o gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo. 

Controlar os custos / Control costs – O processo de monitoramento do andamento do projeto 

para atualização no seu orçamento e o gerenciamento das mudanças feitas na linha de base de 

custos. 

Controlar os riscos / Control risks – O processo de implementação de planos de respostas aos 

riscos, acompanhamento dos riscos identificados, monitoramentos dos riscos residuais, 

identificação de novos riscos e avaliação da eficácia do processo de gerenciamento de riscos 

durante todo o projeto. 

Cronograma do projeto / Project schedule – Um resultado de um modelo de cronograma que 

demonstra a conexão de atividades com suas datas, durações, marcos e recursos planejados. 

Escopo do projeto / Project scope – O trabalho que deve ser realizado para entregar um 

produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas. 

Estimativa bottom-up / Bottom-up estimating – Método de estimativa da duração ou custo do 

projeto pela agregação das estimativas dos componentes de nível mais baixo da EAP. 

Estrutura Analítica do Projeto (EAP) / Work Breakdown Structure (WBS) – A 

decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto a 

fim de alcançar os objetivos e criar as entregas exigidas. 



68 

 

Estrutura Analítica dos Recursos (EAR) / Resource Breakdown Structure (RBS) – Uma 

representação hierárquica dos recursos, por categoria e tipo. 

Estrutura Analítica dos Riscos (EAR) / Risk Breakdown Structure (RBS) – Uma 

representação hierárquica dos riscos, de acordo com suas categorias de riscos. 

Fase do projeto / Project phase – Um conjunto de atividades do projeto relacionadas de 

maneira lógica, que culminam na conclusão de uma ou mais entregas. 

Linha de base / Baseline – A versão aprovada de um produto de trabalho que só pode ser 

alterada por meio de procedimentos formais de controle de mudança e é usada como uma base 

de comparação. 

Matriz de Responsabilidades (MR) / Responsibility Assignment Matrix (RAM) – Uma 

tabela que mostra os recursos do projeto alocados a cada pacote de trabalho. 

Pacote de trabalho / Work package – O trabalho definido ao nível mais baixo da estrutura 

analítica do projeto para o qual o custo e a duração podem ser estimados e gerenciados. 

Patrocinador / Sponsor – Uma pessoa ou grupo que fornece os recursos e o suporte para o 

projeto, programa ou portfólio e é responsável pelo seu sucesso. 

Solicitação de mudança / Change request – Uma proposta formal para modificar qualquer 

documento, entrega ou linha de base. 

Valor Agregado (VA) / Earned Value (EV) – A medida do trabalho executado expressa em 

termos do orçamento autorizado para tal trabalho. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 

 

 

Patrocinador:  

Diretor Presidente 

Código (Ano/Seq.):  

2120 (2012) 

Início:       15/12/2012 

Término:  30/05/2013 

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 

Project Charter 

Título do Projeto: Montagem das disciplinas de Elétrica, Instrumentação e Telecomunicação 

na fase de integração das unidades gerenciais da FPSO P-63. 

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição da Mudança Revisão Aprovação 

0 16/12/2012 Emissão inicial 
Gerente 

Comercial 

Diretor 

Presidente 

Aprovações do documento original: 

PATROCINADOR: Diretor Presidente Data: 16/12/2012 

JUSTIFICATIVA 

Com o crescente aumento dos investimentos na área de infraestrutura no setor de óleo e gás, 

a empresa deslumbrou a oportunidade de aumentar sua participação no mercado nacional de 

construção e montagem da área naval. Dessa forma, a prestação de serviços especializados na 

área de construção e montagem se posiciona como fator estratégico para empresa. 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

O projeto envolve a prestação de serviços especializados de montagem das disciplinas de 

Elétrica, Instrumentação e Telecomunicação (EIT), destinados à integração das unidades 

gerenciais da plataforma FPSO P-63. 

ORÇAMENTO E PRAZO ESTIMADO 

O valor do contrato é estimado em R$ 5.208.737,35. O projeto se inicia com a assinatura do 

contrato em 04/01/2013 e deverá ser encerrado terminantemente em 30/05/2013. 

ETAPAS PREVISTAS Início Previsto Final Previsto 

1. Assinatura do contrato 04/01/2013 04/01/2013 

2. Mobilização da equipe 05/01/2013 31/01/2013 

3. Início das atividades  01/02/2013 30/05/2013 

3.1 Atividades de montagem EIT 01/02/2013 30/04/2013 
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3.2 Atividades de pré-comissionamento 01/05/2013 30/05/2013 

4. Desmobilização (equipe + ferramental) 01/06/2013 31/06/2013 

5. Encerramento dos contratos 01/06/2013 31/06/2013 

GERENTE E EQUIPE DE PROJETO 

Nome Função Contato 

Sr. C. Antônio Gerente de Contratos (41) 9200-0001 – c.antonio@csemil.com 

RESPONSABILIDADES E AUTORIDADE 

O gerente do projeto tem sua autoridade formalizada e legitimidade no âmbito do projeto para 

tomar decisões, transmitir ordens e alocar recursos para alcançar os objetivos desejados da 

organização.  

 

A autoridade e a responsabilidade estarão limitadas no âmbito do projeto. As decisões 

estratégicas deverão ser remetidas à direção da empresa. Sua autoridade na esfera do projeto 

abrange: selecionar colaboradores, contratar, remanejar e demitir. O gerenciamento das 

equipes poderá ser realizado de acordo com seu estilo, respeitando as normas da empresa e do 

cliente e, sobretudo, que esteja em conformidade com as leis trabalhistas. 

 

Na esfera financeira, a autoridade do gerente é limitada a aquisições de até R$ 5.000. Aquelas 

acima desse valor deverão ser aprovadas pela direção da empresa. Aquisições que envolvam 

contratações de terceiros, seja para serviços ou para materiais, deverão ser aprovadas pela 

direção da empresa. 

PREMISSAS 

1. Contratação de mão de obra especializada para execução do projeto. 

2. Disponibilidade de alojamento suficiente na cidade de Rio Grande/RS. 

3. Alojamentos dentro das normas contidas nas NRs 18 e 24. 

4. Chegada da embarcação até 01/02/2013. 

5. Autorização das atividades em 01/02/2013. 

6. Haverá frente de trabalho ampla e irrestrita. 

7. O cliente fornecerá todo o material de aplicação dentro dos requisitos técnicos. 

8. O cliente fornecerá a infraestrutura, como refeitórios, vestiários, sanitários e ambulatório. 

9. O cliente fornecerá a documentação técnica revisada e atualizada. 
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10.  O cliente fornecerá serviços de apoio, como movimentação de materiais vertical e 

horizontal, montagem e desmontagem de andaimes, inspeções de qualidade e preservação. 

RESTRIÇÕES 

1. A equipe deverá ser mobilizada integralmente até a data de 31/01/2013. 

2. Todos os funcionários deverão possuir vínculo empregatício. 

3. Os empregados deverão possuir como benefícios seguro de vida e plano privado de 

assistência médica. 

4. Deverão ser observados os limites de conteúdo mínimo local. 

5. Não será permitida a reprodução dos documentos técnicos de qualquer natureza. 

6. Todas as aquisições deverão ser efetuadas pelo Departamento de Compras da empresa. 

7. As contratações serão realizadas pelo Departamento de Recursos Humanos da empresa. 

RISCOS 

1. Contratação da mão de obra com salários acima do previsto. 

2. Falta de mão de obra disponível na região. 

3. Necessidade de acomodação dos funcionários em cidades circunvizinhas. 

4. Alojamento em não conformidade com as NRs 18 e 24. 

5. Ruptura de material de aplicação. 

6. Greve e movimentos sindicais. 

7. Restrições para execução de atividades em função de outras disciplinas. 

8. Atraso no pagamento das medições financeiras. 

9. Não devolução das retenções contratuais. 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA* 

1. Carta convite + proposta técnico-comercial. 

2. Carta de intenção. 

3. Documentação técnica. 

 

Curitiba, 16 de dezembro de 2012. 

________________________________ 

Diretor Presidente 
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APÊNDICE B – IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS 

 

 

Patrocinador: Diretor 

Presidente 

Código (Ano/Seq.):  

2120 (2012) 

Início:       15/12/2012 

Término:  30/05/2013 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS 

Stakeholders 

Título do Projeto: Montagem das disciplinas de Elétrica, Instrumentação e Telecomunicação 

na fase de integração das unidades gerenciais da FPSO P-63. 

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição da Mudança Revisão Aprovação 

0 16/12/2012 Emissão inicial 
Gerente 

Comercial 

Diretor 

Presidente 

Aprovações do documento original: 

PATROCINADOR: Diretor Presidente Data: 16/12/2012 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS 
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EXPECTATIVAS 
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APÊNDICE C – DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

 

 

Patrocinador:  

Diretor Presidente 

Código (Ano/Seq.):  

2120 (2012) 

Início:         15/12/2012 

Término:    30/05/2013 

DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Scope Statement 

Título do Projeto: Montagem das disciplinas de Elétrica, Instrumentação e Telecomunicação 

na fase de integração das unidades gerenciais da FPSO P-63. 

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição da Mudança Revisão Aprovação 

0 02/01/2013 Emissão inicial 
Gerente 

Comercial 

Diretor 

Presidente 

  
 

 
  

  
 

 
  

Aprovações do documento original: 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

Com o crescente aumento dos investimentos na área de infraestrutura no setor de óleo e gás, a 

empresa deslumbrou a oportunidade de aumentar sua participação no mercado nacional de 

construção e montagem da área naval. Dessa forma, a prestação de serviços especializados na 

área de construção e montagem se posiciona como fator estratégico para empresa. 

2. Objetivo do projeto 

O objetivo deste projeto é realizar a interligação das disciplinas de Elétrica, Instrumentação e 

Telecomunicação da unidade gerencial BR do topside da plataforma FPSO P-63. O prazo é de 

4 meses a partir de 1º de fevereiro/2013 dentro do preço estimado de R$ 5.208.737,35. 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO 

As entregas do projeto consistem em: 

 

1. PROJETO: 

a. Planejamento do gerenciamento do projeto 
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i. O planejamento do gerenciamento do projeto deverá ser composto pelas 

seguintes áreas de gerenciamento: Escopo, Tempo, Custo, Qualidade, 

Risco, RH, Aquisições, Comunicação, Partes interessadas e Integração. 

ii. Emissão do plano de gerenciamento do projeto. 

iii. Relatórios de monitoramento e controle. 

b. Mobilização 

i. Mobilização de mão de obra (seleção e treinamento). 

ii. Contratações de infraestrutura (escritório, alojamentos, restaurante, 

clínicas médicas, transporte). 

iii. Materiais (consumo, aplicáveis, segurança, bens permanentes). 

iv. Documentação legal (SMS) 

c. Encerramento 

i. Desmobilização da mão de obra. 

ii. Encerramento das contratações. 

iii. Encerramento do projeto. 

 

2. PRODUTO/SERVIÇO: o escopo do cliente neste projeto se restringe à integração das 

disciplinas de Elétrica, Instrumentação e Telecomunicação da unidade de negócio BR 

da plataforma FPSO P-63. Essa área é composta por módulos, que possuem funções 

específicas no processo de extração e produção do petróleo, sendo: 

 

 M11 – Sistema de separação de alta. 

 M12 – Sistema de separação de baixa. 

 M13 – Módulo de tratamento de óleo. 

 M51 – Módulo de injeção de água. 

 M52 – Módulo de redução de sulfato. 

 M60 – Módulo de compressão de gás. 

 F30 – Lança do flare. 

 Guindastes. 

 

Para cada módulo, são previstas as atividades: 
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a. Instalação de suportes para eletrocalhas, eletrodutos, equipamentos e 

instrumentos. 

b. Instalação de eletrocalhas para cabos. 

c. Lançamento e conexões de cabos de elétrica (baixa e alta tensão), 

instrumentação e telecomunicação. 

d. Montagem de equipamentos (luminárias, painéis, sensores, válvulas, caixas de 

junção, botoeiras, câmeras de vídeo, etc.). 

e. Pré-comissionamento. 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

Os critérios de aceitação do projeto são: 

1. Mão de obra – Profissional com mais de dois anos de experiência na área técnica 

específica. Os profissionais que possuírem experiência na área naval possuirão 

vantagem no processo de seleção. Para a função de soldador, é necessário possuir 

atestado de certificação de soldagem. 

2. Fornecedores – Deverão possuir empresa em atividade, cadastro nacional de pessoa 

física e possuir nota fiscal. A empresa deverá apresentar documentação dos sócios. 

3. Alojamentos – Os fornecedores de alojamento deverão apresentar documentação de 

pessoa física ou jurídica, comprovar que os alojamentos obedecem às normas sanitárias 

e demais NRs. 

4. Os contratos deverão obedecer às normas da empresa e às leis. 

 

Quanto aos critérios de aceitação do escopo do cliente, para cada atividade será emitida uma a 

Folha Tarefa, que será aceita individualmente obedecendo aos seguintes critérios de aceitação: 

1. Instalação de suportes 

a. Validação da execução pela fiscalização. 

b. Controle de qualidade. 

2. Montagem de eletrocalhas 

a. Validação da execução pela fiscalização. 

b. Inspeção do controle de qualidade. 

3. Lançamento de cabos 

a. Validação da execução pela fiscalização. 

b. Inspeção do controle de qualidade. 
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4. Montagem de equipamentos 

a. Validação da execução pela fiscalização. 

b. Inspeção do controle de qualidade. 

5. Lançamento de cabos 

a. Validação da execução pela fiscalização. 

b. Inspeção do controle de qualidade. 

6. Conexão de cabos 

a. Validação da execução pela fiscalização. 

b. Inspeção do controle de qualidade. 

7. Pré-comissionamento 

a. Validação da execução pela fiscalização. 

b. Inspeção do controle de qualidade. 

 

A norma de aceitação para cada atividade está descrita nas diretivas para o sistema de qualidade 

fornecido pelo cliente. 

EXPECTATIVA DO CLIENTE 

 Execução dos trabalhos em conformidade com as normas técnicas. 

 Fornecimento de mão de obra especializada. 

 Mobilização e execução das atividades dentro dos prazos pré-estabelecidos. 

 Respeito às normas do cliente e às normas legais. 

6. Premissas  

 Contratação de mão de obra especializada para execução do projeto. 

 Disponibilidade de alojamentos suficientes na cidade de Rio Grande/RS., 

 Disponibilidade de alojamento que respeitem as normas contidas nas NRs 18 e 24. 

 Chegada da embarcação em Rio Grande até dia 15/01/20013. 

 Autorização do início das atividades em 01/02/2013. 

 Haverá frente de trabalho livre e irrestrita. 

 Não haverá paralisações devido a manifestações e movimentos sindicais. 

 A contratante possuirá material suficiente e necessário para execução das atividades. 

 Será fornecida documentação técnica atualizada para a realização das atividades. 

 A contratante fornecerá toda a infraestrutura no canteiro de obras (refeitório, vestiários, 

sanitários e enfermaria). 
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  A contratante fornecerá serviços de apoio (movimentação horizontal e vertical, 

montagem e desmontagem de andaimes, inspeções dos serviços, retoque de pintura e 

preservação). 

RESTRIÇÕES AO GERENCIAMENTO DO PROJETO 

 O prazo do projeto (escopo cliente) não poderá exceder 4 meses. 

 Todos os funcionários devem possuir vínculo empregatício. 

 As equipes de execução deverão possuir treinamento em trabalho em altura. 

 Mobilização de 100% de mão de obra direta até a data da assinatura do contrato 

(30/01/2013). 

 Mobilização de 100% de mão de obra indireta até a data da assinatura do contrato 

(02/01/2013). 

 A contratada deverá fornecer os seguintes benefícios: seguro de vida, plano privado de 

assistência médica de saúde. 

 A contratada deverá obedecer às regras de conteúdo mínimo local. 

 A contratada não poderá reproduzir documentos técnicos de qualquer natureza. 

 Todas as aquisições envolvidas no projeto deverão ser validadas pelos setores 

competentes da matriz da empresa 

LIMITES DO PROJETO 

 O projeto se restringe à interligação da unidade gerencial 01 (BR). 

 Os trabalhos não contemplam a calibração de instrumentos. 

 O projeto será limitado à área do topside da plataforma. 
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ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (PRELIMINAR) 

 

 

ESTRATÉGIA DE CONDUÇÃO 

PROJETO: 

 A equipe-base do projeto selecionará os profissionais necessários para sua execução 

em função do efetivo estabelecido. Após a seleção e compilação da documentação, 

esta será enviada para a matriz executar a contratação.  

 A equipe do projeto fará a seleção dos fornecedores locais de alojamento, transportes, 

refeições e assistência médica e transmitirá para a matriz da empresa para as devidas 

providências de contratação. 

 As necessidades de materiais serão levantadas pela equipe do projeto e encaminhadas 

à matriz para proceder o envio se houver em estoque. Caso não haja no estoque, será 

realizado o processo de compra. 

 Conforme o projeto estiver se encerrando, a equipe deverá comunicar a matriz da 

empresa para proceder com as rescisões dos contratos dos fornecedores.  

 

CLIENTE: 

 O escopo do cliente será segregado por tarefas, sendo que para cada uma haverá um 

critério ponderado de aceitação. A equipe de fiscalização definirá as prioridades para 
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execução das atividades em função dos objetivos do projeto geral e do cronograma 

definido. 

 As equipes de controle de qualidade do cliente emitirão o aceite formal do trabalho 

executado.  

 Cabe à contratada e à fiscalização elaborar o cronograma geral do projeto. 

 Para cada atividade do projeto, será emitida uma Folha Tarefa para controle da sua 

execução. Após finalizada a atividade, será validado o trabalho e autorizado à equipe 

do controle de qualidade averiguar a conformidade da entrega. Se aprovada, será 

realizado o avanço físico do projeto e a atividade será medida financeiramente. 

 Os trabalhos que não estiverem contidos no escopo do projeto serão analisados e 

autorizados para execução obedecendo à tabela de preço para serviços não previstos.  

ESCOPO NÃO INCLUÍDO NO PROJETO 

Não faz parte do escopo deste projeto: 

1. PROJETO 

a. Processo de contratação/desligamento de funcionários. 

b. Processo de compras/aquisições de materiais, equipamentos e consumíveis. 

c. Processo de documentação legal ligada a área de SMS (PPRA, PCMSO, PPP). 

d. Processo de pagamento de funcionários/fornecedores. 

2. PRODUTO/SERVIÇO 

a. Fornecimento de materiais de aplicação de qualquer natureza. 

b. Calibração de instrumentos. 

c. Preservação.  

d. Tratamento térmico de soldas. 

e. Pinturas e/ou retoque. 

f. Movimentação horizontal e vertical de cargas. 

g. Montagem e desmontagem de andaimes. 

h. Inspeções. 

LIGAÇÕES COM OUTROS PROJETOS 

Este projeto sofre influência de uma interdependência de outras disciplinas (Estrutura, 

Tubulação, Pintura, Mecânica, etc.). 
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APÊNDICE D – ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 

 

 

Patrocinador:  

Diretor Presidente 

Código (Ano/Seq.):  

2120 (2012) 

Início:         15/12/2012 

Término:     30/05/2013 

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 

Work Breakdown Structure 

Título do Projeto: Montagem das disciplinas de Elétrica, Instrumentação e Telecomunicação 

na fase de integração das unidades gerenciais da FPSO P-63. 

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição da Mudança Revisão Aprovação 

0 02/01/2013 Emissão inicial 
Gerente 

Comercial 

Diretor 

Presidente 

Aprovações do documento original: 

Gerente do Projeto: 

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 

1) Definição: EAP é a decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser 

executado pela equipe do projeto, a fim de alcançar os objetivos e criar as entregas 

exigidas. Cada nível descendente da EAP representa uma definição cada vez mais 

detalhada do trabalho do projeto. A EAP é finalizada pela designação de uma conta de 

controle para cada pacote de trabalho e o estabelecimento de um identificador exclusivo 

para cada pacote de trabalho a partir de um código de contas. 

 

2) Metodologia de decomposição em função do ciclo de vida do projeto, sendo ela: 

a. Gerenciamento do projeto. 

b. Mobilização. 

c. Obra (prestação de serviços). 

d. Desmobilização. 

3) Representação: 

a. Dentada. 

b. Diagrama. 

4) Estrutura – A EAP será dividida em duas partes, sendo: 

a. EAP para o projeto como um todo. 
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b. EAP direcionada ao escopo do cliente. 

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (LISTA DENTADA) 

CÓDIGO NÍVEL DESCRIÇÃO 

1 1 INTEGRAÇÃO EIT FPSO P-63 

1.1 2 GERENCIAMENTO DO PROJETO 

1.1.1 3 INICIAÇÃO 

1.1.1.1 4 Termo de abertura do projeto 

1.1.1.2 4 Reunião de kick-off meeting 

1.1.1.3 4 Identificação das partes interessadas 

1.1.2 3 PLANO DO PROJETO 

1.1.2.1 4 Escopo 

1.1.2.2 4 Tempo 

1.1.2.3 4 Custo 

1.1.2.4 4 Qualidade 

1.1.2.5 4 Risco 

1.1.2.6 4 Aquisições 

1.1.2.7 4 Comunicação 

1.1.2.8 4 Recursos Humanos 

1.1.3 3 MONITORAMENTO E CONTROLE 

1.1.3.1 4 Relatório de desempenho 

1.1.3.2 4 Reuniões de acompanhamento 

1.2 2 MOBILIZAÇÃO 

1.2.1 3 MÃO DE OBRA 

1.2.1.1 4 Seleção dos candidatos 

1.2.1.2 4 Documentação pessoal 

1.2.2 3 CONTRATAÇÕES 

1.2.2.1 4 Alojamentos 

1.2.2.2 4 Transporte 

1.2.2.3 4 Restaurantes 

1.2.2.4 4 Clínica médica 

1.2.2.5 4 Materiais diversos 

1.2.2.6 4 Ferramental 

1.2.3 3 CANTEIRO DE OBRA 

1.2.3.1 4 Almoxarifado 

1.2.3.2 4 Pipeshop (Oficina) 

1.2.3.3 4 Escritórios 

1.2.4 3 SMS 

1.2.4.1 4 PPRA 

1.2.4.2 4 PCMSO 

1.2.4.3 4 PPP 

1.2.4.4 4 Treinamentos 

1.3 2 OBRA (Cliente) 
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1.3.1 3 MÓDULO M11 

1.3.1.1 4 Elétrica 

1.3.1.2 4 Instrumentação 

1.3.1.3 4 Telecomunicação 

1.3.2 3 MÓDULO M12 

1.3.2.1 4 Elétrica 

1.3.2.2 4 Instrumentação 

1.3.2.3 4 Telecomunicação 

1.3.3 3 MÓDULO M13 

1.3.3.1 4 Elétrica 

1.3.3.2 4 Instrumentação 

1.3.3.3 4 Telecomunicação 

1.3.4 3 MÓDULO M51 

1.3.4.1 4 Elétrica 

1.3.4.2 4 Instrumentação 

1.3.4.3 4 Telecomunicação 

1.3.5 3 MÓDULO M52 

1.3.5.1 4 Elétrica 

1.3.5.2 4 Instrumentação 

1.3.5.3 4 Telecomunicação 

1.3.6 3 MÓDULO M60 

1.3.6.1 4 Elétrica 

1.3.6.2 4 Instrumentação 

1.3.6.3 4 Telecomunicação 

1.3.7 3 MÓDULO F30 

1.3.7.1 4 Elétrica 

1.3.7.2 4 Instrumentação 

1.3.8 3 GUINDASTES 

1.3.8.1 4 Elétrica 

1.3.8.2 4 Instrumentação 

1.3.8.3 4 Telecomunicação 

1.3.9 3 PRÉ-COMISSIONAMENTO 

1.3.9.1 4 Elétrica 

1.3.9.2 4 Instrumentação 

1.3.10 3 GERAL 

1.4 2 ENCERRAMENTO 

1.4.1 3 Desmobilização da equipe 

1.4.2 3 Encerramento contratos fornecedores 

1.4.3 3 Encerramento contrato cliente 
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ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (DIAGRAMA) 
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APÊNDICE E – DICIONÁRIO DA EAP 

 

 

Patrocinador:  

Diretor Presidente 

Código (Ano/Seq.):  

2120 

Início:         15/12/2012 

Término:     30/05/2013 

DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 

Work Breakdown Structure Dictionary 

Título do Projeto: Montagem das disciplinas de Elétrica, Instrumentação e Telecomunicação 

na fase de integração das unidades gerenciais da FPSO P-63. 

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição da Mudança Revisão Aprovação 

0 31/01/2013 Emissão inicial 
Gerente 

Comercial 

Diretor 

Presidente 

Aprovações do documento original: 

ID EAP PACOTE DE 

TRABALHO 

DESCRIÇÃO CRITÉRIO DE 

ACEITAÇÃO 

1.1.1.1 Termo de abertura 

do projeto 

Documento emitido pelo 

patrocinador autorizando 

formalmente o início do projeto 

dentro da organização. 

Deve conter justificativa, 

objetivos, entregas, 

orçamento, prazo, nomeação 

do gerente do projeto, 

premissas, restrições, riscos e 

documentos de referência. 

Deve ser assinado pelo 

patrocinador. 

1.1.1.2 Reunião de kick-

off meeting 

 

Reunião de alinhamento a fim de 

definir a estratégia de condução 

do projeto, esclarecer dúvidas 

gerencias e técnicas, estabelecer 

as responsabilidades e apresentar 

o plano de gerenciamento do 

projeto preliminar. 

Emissão de uma ata de 

reunião assinada pelos 

participantes, contendo as 

informações discutidas e as 

principais resoluções sobre o 

projeto. 
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1.1.1.3 Identificação das 

partes 

interessadas 

Identificar os principais 

envolvidos no projeto e alinhar as 

expectativas em relação ao 

projeto. 

Descrever as organizações, 

nomes das pessoas, função e 

contato. Determinar a 

influência e o poder de 

decisão dentro do projeto, 

bem como o comportamento 

esperado de cada parte 

interessada. 

1.1.2.1 Escopo Descreve o detalhamento do 

escopo do projeto e do cliente a 

fim de garantir que todas as 

entregas estão devidamente 

especificadas. 

Deve apresentar: 

1) Declaração do escopo 

(gerente e equipe, contexto, 

justificativa e objetivos, as 

premissas e restrições do 

projeto, limites, descrição do 

projeto, EAP e cronograma 

preliminar, estratégia de 

condução e escopo não 

incluso no projeto. 

2) EAP: o documento deve 

abranger o escopo do projeto 

e o cliente. 

3) Dicionário da EAP: deve 

descrever os pacotes de 

trabalho e os critérios de 

aceitação. 

4) Os documentos deverão 

ser emitidos pelo GP e equipe 

e validado com o 

patrocinador do projeto. 

1.1.2.2 Tempo Determinar as atividades 

envolvidas em cada pacote de 

Criação do cronograma do 

projeto em MS Project 2010, 

contendo as atividades e 
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trabalho, o sequenciamento e o 

levantamento das durações. 

relação com a EAP, duração, 

datas de início e término e 

sequenciamento. 

Aprovação pelo GP. 

1.1.2.3 Custo Determinar o orçamento do 

projeto em função das atividades 

do escopo do cliente e das 

despesas. 

O orçamento deve conter 

uma visão de orçamento 

voltada para as atividades do 

escopo do cliente e outra 

estratificando os custos e 

despesas inerentes ao projeto 

(mão de obra, encargos, 

materiais, despesas gerais, 

fretes, alimentação, etc.). 

Aprovação pelo GP. 

1.1.2.4 Qualidade Emissão do plano de 

gerenciamento da qualidade 

Deve conter os padrões e 

políticas da qualidade, 

requisitos de qualidade, 

garantia da qualidade, 

controle da qualidade, 

prazos, responsáveis. 

Aprovação pelo GP. 

1.1.2.5 Risco Levantar os principais riscos 

envolvidos no projeto, bem como 

analisar e planejar a resposta aos 

riscos. 

Deverá conter uma lista com 

as ameaças e oportunidades, 

uma análise delas, bem como 

as respostas às incertezas. 

1.1.2.6 Aquisições Relaciona as aquisições 

envolvidas no projeto. 

Emitir a matriz de aquisições 

contendo aquelas necessárias 

para a execução do projeto, 

em termos de especificação, 

quantidade e qualidade. 
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1.1.2.7 Comunicação Plano de comunicação. Envolver a emissão de uma 

matriz de comunicação do 

projeto, organograma, lista 

das partes interessadas no 

processo de comunicação. 

1.1.2.8 Recursos 

humanos 

Plano de recursos humanos. Deve apresentar                            

organograma da hierarquia 

do projeto. 

1.1.3.1 Relatório de 

desempenho 

    

1.1.3.2 Reuniões de 

acompanhamento 

Reuniões de acompanhamento e 

de alinhamento da execução do 

projeto. 

Acordo comum entre as 

partes, formalizado via ata de 

reunião. 

1.2.1.1 Seleção dos 

candidatos 

Selecionar os candidatos às vagas 

disponíveis para o projeto.  

Para a seleção do 

funcionário, é necessário que 

ele esteja enquadrado nas 

competências exigidas pelas 

normas da empresa e do 

cliente. O processo de 

seleção será feito por 

entrevistas e por indicação do 

supervisor direto. 

1.2.1.2 Documentação 

pessoal 

Processo de coleta dos 

documentos e avaliação para 

efetuar a contratação. 

Apresentar todos os 

documentos necessários para 

efetivar a contratação. A 

documentação exigida será 

baseada nas normas da 

empresa. 

1.2.2.1 Alojamentos Serão disponibilizados aos 

funcionários alojamentos na 

cidade, os quais deverão possuir a 

Estar em acordo com a 

legislação. A infraestrutura 

mínima deve ser quartos, 

banheiro, cozinha e sala de 
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estrutura mínima para abrigar os 

funcionários durante o projeto. 

estar. Preferencialmente 

mobiliado. Avaliação dos 

técnicos de segurança. 

1.2.2.2 Transporte Serão disponibilizados aos 

funcionários transportes entre os 

alojamentos e o canteiro de obra. 

O transporte deverá ser 

dimensionado em função do 

número de funcionários. 

O contratado deverá 

apresentar documentação da 

condução e vistoria, estar em 

dia com impostos e taxas e 

apresentar comprovante de 

treinamento de direção 

defensiva dos motoristas. 

Aprovação pelo GP. 

1.2.2.3 Restaurantes Restaurantes externos ao canteiro 

de obra do cliente. O restaurante 

deverá disponibilizar refeições 

em suas instalações, sendo pelo 

modo de buffet no horário das 

11h-14h. Deve possuir variedade 

de cardápio entre saladas, 

legumes, massas, carnes. 

Apresentar documentos da 

vigilância sanitária e corpo 

de bombeiros.  

Aprovação pelo GP. 

1.2.2.4 Clínica médica Contratação da clínica médica 

para realizar os exames e 

consultas previstos nos 

documentos de SMS. 

Atender aos requisitos 

técnicos das normas. 

Validação pelo engenheiro 

de segurança. 

1.2.2.5 Materiais diversos Aquisições de materiais de 

consumo, expediente, limpeza e 

expediente para execução e 

manutenção do projeto. 

 Aprovação pelo GP. 



90 

 

1.2.2.6 Ferramental Mobilização dos equipamentos 

necessários para a execução da 

obra (caixa de ferramentas de 

mecânica, elétrica e 

instrumentação). Equipamentos: 

máquina de solda, oxicorte, 

lixadeira, esmerilhadeira e 

equipamentos de caldeiraria em 

geral. 

Atender aos requisitos 

técnicos das normas. 

Validação pelo técnico de 

segurança e GP. 

1.2.3.1 Almoxarifado Infraestrutura para almoxarifado, 

incluindo contêiner, prateleiras, 

mesas, cadeira, impressora, 

material de expediente e material 

de limpeza. 

Atendimento à norma NR 17.  

Aprovação pelo GP. 

1.2.3.2 Pipeshop 

(Oficina) 

Infraestrutura para setor 

operacional englobando os 

equipamentos para oficina.  

Atendimento à norma NR 17. 

Aprovação pelo coordenador 

técnico e GP. 

1.2.3.3 Escritórios Infraestrutura para o setor 

administrativo: contêineres 

(quando não houver salas 

disponibilizadas pelo cliente), 

mesas, cadeiras, armários, 

computadores e impressoras e 

material de expediente. 

Atendimento à norma NR 17. 

Aprovação pelo GP. 

1.2.4.1 PPRA O Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais (PPRA) é um 

conjunto de ações visando à 

preservação da saúde e da 

integridade dos trabalhadores, por 

meio da antecipação, 

reconhecimento, avaliação e 

consequente controle da 

Deve ser avaliado e aprovado 

pelo engenheiro de 

segurança da empresa. 
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ocorrência de riscos ambientais 

existentes ou que venham a existir 

no ambiente de trabalho, tendo 

em consideração a proteção do 

meio ambiente e dos recursos 

naturais. 

1.2.4.2 PCMSO PCMSO é um procedimento legal 

estabelecido pela Consolidação 

das Leis do Trabalho, no Brasil, 

mediante a Norma 

Regulamentadora 7, visando a 

proteger a saúde ocupacional dos 

trabalhadores.  Algumas de suas 

exigências básicas: 1)Exame 

admissional; 

2)Exame periódico; 

3)Exame de retorno ao trabalho 

(após afastamento por doença ou 

acidente); 

4)Exame de mudança de função; 

5)Exame demissional. 

Deve ser avaliado e aprovado 

pelo engenheiro de 

segurança da empresa. 

1.2.4.3 PPP O Perfil Profissiográfico 

Previdenciário (PPP) é um 

documento histórico-laboral que 

contém várias informações 

relativas às atividades do 

trabalhador na empresa – dados 

administrativos e resultados de 

monitoração biológica e 

ambiental. 

Deve ser avaliado e aprovado 

pelo engenheiro de 

segurança da empresa. 
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1.2.4.4 Treinamentos Consiste nos treinamentos 

básicos, como NR 10, NR 13, NR 

23, NR 33, NR 35. 

Os funcionários deverão 

obrigatoriamente realizar os 

treinamentos cumprindo sua 

carga horária. Ao término, o 

instrutor deve emitir um 

certificado de acordo com os 

critérios de avaliação do 

treinamento. 

* Elétrica Compreende a instalação de 

caminhos eletromecânicos, 

lançamento de cabos elétricos 

para a ligação dos sistemas de 

iluminação, motores, painéis 

elétricos, conexão dos cabos aos 

equipamentos e montagem de 

equipamentos elétricos com o 

devido aterramento. 

Atender aos critérios de 

instalação previstos na 

documentação técnica 

fornecida pelo cliente. 

Aprovação do inspetor de 

qualidade do cliente. 

** Instrumentação Compreende a instalação de 

caminhos eletromecânicos, 

lançamento de cabos para 

transmissão de sinal e controle de 

processos, instalação de 

equipamentos de controle de 

processos e instalação de tubos 

para alimentação hidráulica e 

pneumática de equipamentos. 

Atender aos critérios de 

instalação previstos na 

documentação técnica 

fornecida pelo cliente. 

Aprovação do inspetor de 

qualidade do cliente. 

*** Telecomunicação Compreende a instalação de 

caminhos eletromecânicos, 

lançamento de cabos para 

transmissão de sinal comunicação 

e instalação de equipamentos 

Atender aos critérios de 

instalação previstos na 

documentação técnica 

fornecida pelo cliente. 

Aprovação do inspetor de 

qualidade do cliente. 
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relacionados aos sistemas de 

telecomunicação da plataforma. 

1.3.9.1 Elétrica Testes de continuidade, 

permitindo atestar a integridade 

dos cabos. 

Atender aos critérios de 

instalação previstos na 

documentação técnica 

fornecida pelo cliente. 

Aprovação do inspetor de 

qualidade do cliente 

1.3.9.2 Instrumentação Testes de continuidade, 

permitindo atestar a integridade 

dos cabos. 

Atender aos critérios de 

instalação previstos na 

documentação técnica 

fornecida pelo cliente. 

Aprovação do inspetor de 

qualidade do cliente 

1.3.10 Geral Corresponde à mobilização da 

equipe indireta do contrato. 

Registro dos pontos da mão 

de obra indireta do contrato. 

1.4.1 Desmobilização 

da equipe 

Desmobilização da equipe de 

projeto, canteiro de obra, 

ferramental, equipamentos. 

Emissão da documentação de 

retorno dos materiais para a 

sede da empresa. 

Encerramento dos contratos 

de trabalho ou carta de 

transferência para outros 

contratos. 

1.4.2 Encerramento 

contratos 

fornecedores 

Encerramento dos contratos com 

fornecedores.  

Emissão do termo de 

rescisão. 

1.4.3 Encerramento 

contrato cliente 

Encerramento do contrato com 

cliente 

Emissão do termo de 

rescisão. 

    

Legenda:    

* 1.3.1.1 / 1.3.2.1 / 1.3.3.1 / 1.3.4.1 / 1.3.5.1 / 1.3.6.1 / 1.3.7.1 / 1.3.8.1 /   

** 1.3.1.2 / 1.3.2.2 / 1.3.3.2 / 1.3.4.2 / 1.3.5.2 / 1.3.6.2 / 1.3.7.2 / 1.3.8.2  

*** 1.3.1.3 / 1.3.2.3 / 1.3.3.3 / 1.3.4.3 / 1.3.5.3 / 1.3.6.3 / 1.3.8.3 /   
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APÊNDICE F – PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

 

 

Patrocinador:  

Diretor Presidente 

Código (Ano/Seq.):  

2120 (2012) 

Início:       15/12/2012 

Término:  30/05/2013 

PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

Project Management Quality 

Título do Projeto: Montagem das disciplinas de Elétrica, Instrumentação e Telecomunicação 

na fase de integração das unidades gerenciais da FPSO P-63. 

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição da Mudança Revisão Aprovação 

0 16/12/2012 Emissão inicial 
Gerente 

Comercial 

Diretor 

Presidente 

 Aprovações do documento original: 

GERENTE DO PROJETO Data: 16/12/2012 

OBJETIVO 

O plano de gerenciamento da qualidade do projeto tem por objetivo definir as métricas de 

qualidade para atender às necessidades do cliente e garantir a conformidade das entregas de 

acordo com a política de qualidade da empresa e os critérios de aceitação.  

 

PADRÕES E POLÍTICA DA QUALIDADE 

O projeto está sujeito aos padrões e política da qualidade da empresa, que estão determinados 

nos documentos PSGI-00-SGI-01 POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO.  

 

Os processos inerentes aos departamentos funcionais da empresa que possuam relação com 

o projeto estão descritos nos diagramas de processos dos procedimentos do sistema de gestão 

integrado da empresa.  

 

Para as atividades de Elétrica, as normas da empresa estão contidas nos documentos PO-70-

ELE-01 a PO-70-ELE-58. Para as atividades de Instrumentação, as normas da empresa estão 

contidas nos documentos PO-80-INS-00 a PO-80-INS-62.  
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Os procedimentos de soldagem da empresa estão contidos na pasta de certificados dos 

processos de soldagem do sistema de gestão integrado da empresa. O projeto deve estar em 

conformidade com a política e normas de qualidade do cliente – Quality Management System 

Minimum Requirements. 

GARANTIA DA QUALIDADE 

A garantia da qualidade é o processo de auditoria dos requisitos de qualidade do projeto e 

dos resultados das medições do controle de qualidade para assegurar que os padrões e as 

definições operacionais sejam utilizados (PMI, 2014). A garantia da qualidade do projeto 

será coordenada pelo gerente da qualidade da empresa, o qual mensalmente indicará um 

auditor para realizar auditorias nos setores do projeto, como planejamento, produção, 

segurança e meio ambiente, materiais e recursos humanos, a fim de ver verificar se os padrões 

de qualidade estão sendo seguidos.  

CONTROLE DA QUALIDADE 

Escopo do cliente: o controle da qualidade das atividades relacionadas ao escopo do cliente 

será verificado por inspetores devidamente qualificados e habilitados por ele para realizar a 

verificação da conformidade da atividade executada com as normas, padrões e desenhos 

técnicos do projeto. A verificação ocorrerá no fim da atividade, sendo passível de reprovação, 

em que a contratada deverá arcar com os custos pertinentes ao retrabalho. Após a aprovação 

da execução da atividade, o inspetor validará a FT da atividade, que permitirá realizar o 

avanço da atividade face às linhas-base de tempo, escopo e custo. Para cada atividade, o 

cliente fornece a documentação que permite a sua realização dentro dos níveis de qualidade 

que o cliente espera para o projeto. 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE 
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APÊNDICE G – PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO 

 

 

Patrocinador:  

Diretor Presidente 

Código (Ano/Seq.):  

2120 (2012) 

Início:         15/12/2012 

Término:     30/05/2013 

PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO 

Schedule Management Plan 

Título do Projeto: Montagem das disciplinas de Elétrica, Instrumentação e Telecomunicação na 

fase de integração das unidades gerenciais da FPSO P-63. 

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição da Mudança Revisão Aprovação 

0 02/01/2013 Emissão inicial 
Gerente 

Comercial 

Diretor 

Presidente 

Aprovações do documento original: 

Gerente do Projeto: 

OBJETIVO 

O gerenciamento do cronograma é o processo de estabelecer as políticas, os procedimentos e a 

documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do 

cronograma do projeto.  

 

Algumas ferramentas que serão utilizadas para elaboração do cronograma: 

1. Atividades 

a. Decomposição dos pacotes de trabalho: para cada unidade de negócio, serão as 

disciplinas e, para cada disciplina, serão definidas as atividades necessárias para 

a entrega desse pacote de trabalho. 

 

b. Opinião especializada: serão realizadas reuniões com os especialistas internos da 

empresa e os engenheiros do cliente, a fim de determinar exatamente as atividades 

que devem compor os pacotes de trabalho. 

 

Para a elaboração do cronograma executivo do projeto, será utilizado o programa MS Project na 

versão 2013. A equipe de monitoramento e controle terá uma versão disponibilizada nos 

computadores da empresa. 



98 

 

RESTRIÇÕES DE PRAZO 

1) A equipe deverá estar mobilizada até dia 31/01/2013 no canteiro de obra. 

2) As atividades deverão iniciar em 01/02/2013 a bordo da plataforma. 

3) Todas as atividades deverão ser encerradas até a data de 31/05/2013. 

DESENVOLVIMENTO DO CRONOGRAMA 
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APÊNDICE H – PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

Patrocinador:  

Diretor Presidente 

Código (Ano/Seq.):  

2120 (2012) 

Início:       15/12/2012 

Término:  30/05/2013 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Project Management for Human Resources 

Título do Projeto: Montagem das disciplinas de Elétrica, Instrumentação e 

Telecomunicação na fase de integração das unidades gerenciais da FPSO P-63. 

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição da Mudança Revisão Aprovação 

0 16/12/2012 Emissão inicial 
Gerente 

Comercial 

Diretor 

Presidente 

 Aprovações do documento original: 

Gerente do Projeto:  Data: 16/12/2012 

DESCRIÇÃO 

O fluxo de informações envolvendo os recursos humanos do projeto deve ser baseado no 

diagrama de processo do Departamento de Recursos Humanos da empresa. 

 

As funções a serem contratadas devem se enquadrar na tabela de descrição de cargos e 

atividades, em que os candidatos devem atender no mínimo aos itens experiência e 

escolaridade requerida no procedimento de cargos e salários da empresa.  

 

A contratação de qualquer função que não esteja presente nesse procedimento da empresa 

deverá ser comunicada ao gerente do projeto, que será responsável juntamente com o 

Departamento da Qualidade da empresa e o Departamento de Recursos Humanos por tomar 

uma medida cabível para atendimento ao contrato do cliente.  

 

Os processos de mobilização e desmobilização de projeto são descritos no procedimento da 

empresa chamado Mobilização de Pessoal, em que são descritas as responsabilidades do 

projeto e as gerências funcionais da empresa, o processo de mobilização, incluindo a 

documentação necessária para contratação, experiência, exames, treinamentos, cursos, etc.   
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O processo de desmobilização é descrito no procedimento da empresa chamado Mobilização 

e Desmobilização de Pessoal, cujos processos e orientação estão determinados dentro desse 

procedimento.  

 

As informações sobre a conduta do profissional, estrutura hierárquica da empresa, assuntos 

administrativos (convenção sindical, pagamentos e salários, horas extraordinárias, 13º salário, 

formas de pagamento, faltas ao trabalho, benefícios, Sesmt, meio ambiente) estão contido no 

Manual do Colaborador, que faz parte dos procedimentos da empresa. 

ORGANOGRAMA 

 

EQUIPE DO PROJETO 
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADE 
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HISTOGRAMA 

 

MOBILIZAR A EQUIPE DO PROJETO 

A mobilização da equipe do projeto será gerenciada pelo gerente do projeto e conduzida pela 

equipe de RH do projeto. Em função do organograma solicitado pelo cliente, será efetuada a 

contratação do pessoal.  

 

O processo de contratação deverá obedecer ao procedimento interno da empresa de 

contratação. 

 

Os salários e benefícios deverão obedecer ao plano de cargos e salários da empresa e aos 

termos contratuais com o cliente.  

 

Será responsabilidade da equipe do projeto: 

 Divulgar as vagas disponíveis. 

 Entrevistar os candidatos. 

 Selecionar os candidatos. 

 Reunir a documentação necessária. 

 Encaminhar documentação ao Departamento de Recursos Humanos da empresa. 

 Agendar exames. 

 Enviar documentação dos empregados ao cliente. 

 Solicitar ao cliente acesso ao canteiro de obras. 

102 115 115
78 52

16
29 29

29
27

J A N / 1 3 F E V / 1 3 M A R / 1 3 A B R / 1 3 M A I / 1 3

EF
ET

IV
O

MÊS

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13

Mobra Indireta 16 29 29 29 27

Mobra Direta 102 115 115 78 52

HISTOGRAMA

Mobra Direta Mobra Indireta
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DESENVOLVER A EQUIPE DO PROJETO 

Os profissionais deverão possuir treinamentos necessários para atuarem dentro do canteiro de 

obras do cliente.  

 

Os principais treinamentos serão: 

 Treinamento de Integração CSE. 

 Treinamento de Integração Cliente. 

 NR 10 – Trabalho com Eletricidade. 

 NR 33 – Trabalho em Espaço Confinado. 

 NR 35 – Treinamento de Trabalho em Altura. 

 Treinamento de Combate a Incêndio. 

 Treinamento de Segurança no Uso e Manuseio de Gases e Equipamentos 

Oxicombustíveis. 

GERENCIAR A EQUIPE 

 A avaliação dos colaboradores será feita por meio de questionário, que deverá ser respondido 

pelo encarregado de cada equipe. O questionário deverá ser entregue todo dia 30 de cada mês 

ao Departamento de RH do projeto. 

 

Os colaboradores deverão efetuar o registro das entradas e saídas no relógio ponto que será 

alocado no canteiro de obras. O Departamento de RH do projeto irá efetuar o gerenciamento 

e o controle das entradas e saídas dos colaboradores. 
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APÊNDICE I – PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

 

 

Patrocinador:  

Diretor Presidente 

Código (Ano/Seq.):  

2120 (2012) 

Início:       15/12/2012 

Término:  30/05/2013 

PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

Communication Management Plan 

Título do Projeto: Montagem das disciplinas de Elétrica, Instrumentação e 

Telecomunicação na fase de integração das unidades gerenciais da FPSO P-63. 

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição da Mudança Revisão Aprovação 

0 16/12/2012 Emissão inicial 
Gerente 

Comercial 

Diretor 

Presidente 

 Aprovações do documento original: 

PATROCINADOR: Diretor Presidente Data: 16/12/2012 

DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO 

O gerenciamento das comunicações do projeto deverá ocorrer de maneira formal, e estão 

incluídos nessa categoria: 

 E-mail. 

 Memorandos. 

 Atas de reuniões. 

 Documentos impressos. 

 

Todas as alterações de mudanças no processo de comunicação devem ser feitas de maneira 

formal e aprovada pelo gerente do projeto. 

 

Os documentos do projeto devem ser elaborados pela equipe de planejamento, sendo que 

estes devem conter a identificação da empresa e projeto, controle de versões, aprovação e 

datas. Esses modelos deverão ser incluídos no diretório de modelos de documentos do 

projeto. 
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REGISTRO DAS PARTES INTERESSADAS 

 

 

MAPA DE COMUNICAÇÃO 

 

 

MODELOS DE DOCUMENTOS 

 

 

ID NOME FUNÇÃO ORGANIZAÇÃO TELEFONE E-MAIL

1 Sr. A. Lino Diretor Presidente CSE Mec. e Inst. Ltda (41) 9200-0001 A. Lino@csemil.com

2 Sr. L. Antônio Diretor Comercial CSE Mec. e Inst. Ltda (41) 9200-0002 L. Antônio@csemil.com

3 Sr. J. Geraldo Gerente de Qualidade CSE Mec. e Inst. Ltda (41) 9200-0003 J. Geraldo@csemil.com

4 Sr. A. Angerami Gerente Logística CSE Mec. e Inst. Ltda (41) 9200-0004 A. Angerami@csemil.com

5 Sra. N. Lino Gerente financeira CSE Mec. e Inst. Ltda (41) 9200-0005 N. Lino@csemil.com

6 Sr. C. Antônio Gerente de Obra CSE Mec. e Inst. Ltda (41) 9200-0007 C. Antônio@csemil.com

7 Sr. J.Comitre Coordenador da Obra CSE Mec. e Inst. Ltda (41) 9200-0008 J.Comitre@csemil.com

8 Sr. D.Santos Supervisor de Mecânica CSE Mec. e Inst. Ltda (41) 9200-0009 D.Santos@csemil.com

9 Sr. M. Bueno Supervisor de Elétrica CSE Mec. e Inst. Ltda (41) 9200-0010 M. Bueno@csemil.com

10 Sr. J.Guilherme Engenheiro de Planejamento CSE Mec. e Inst. Ltda (41) 9200-0011 J.Guilherme@csemil.com

11 Sra. A. Miranda Analista de RH CSE Mec. e Inst. Ltda (41) 9200-0012 A. Miranda@csemil.com

12 Sr. F. Santos Técnico de SMS CSE Mec. e Inst. Ltda (41) 9200-0013 F. Santos@csemil.com

13 Sr. B. Vero Gestor Executivo Consórcio XPTO S/A (11) 99966-0001 B. Vero@xpto.com.br

14 Sr. F. Rocha Gerente de contrato Consórcio XPTO S/A (11) 99966-0002 F. Rocha@xpto.com.br

15 Sr. J.Silveira Gerente Jurídico Consórcio XPTO S/A (11) 99966-0003 J.Silveira@xpto.com.br

16 Sr. C.Leonel Coordenador da Obra Consórcio XPTO S/A (11) 99966-0004 C.Leonel@xpto.com.br

17 Sr. R. Maline Coordenador de Planejamento Consórcio XPTO S/A (11) 99966-0005 R. Maline@xpto.com.br

18 Sr. C.Leandro Coordenador de Qualidade Consórcio XPTO S/A (11) 99966-0006 C.Leandro@xpto.com.br

19 Sr. J.Couves Presidente Sindicato Metalúrgico (51) 3001-2001 J.Couves@sindicato.org.br

20 Sr. V. Silva Diretor Acme Ltda (26) 3500-2001 V. Silva@acme.com

21 Sr. R. Brito Diretor Acme two Ltda (55) 7500-2002 R. Brito@acmetwo.com

22 Sra. D. Peixoto Gerente Pousada Por do Sol (81) 6999-6601 D. Peixoto@pordosol.com

23 Sra. F.Silveria Fiscal Delegacia Reg. do Trabalho (81) 1002-0002 F.Silveria@drt.com

24 Sra. L. Viana Membro Associação de Prot. Ambiental (91) 5601-7898 L. Viana@apa.com
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Ata de reunião 

 

Relatório de desempenho 
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Relatório de custos e receitas 
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DEMAIS MODELOS DE DOCUMENTOS 

 

Modelo-Ata-Reuniã
o.xlsx

Modelo de 
RDO.xlsx

Modelo de Folha 
Tarefa.xlsx

Modelo Relatório 
de desempenho.xlsx

Modelo de PT.xlsx
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APÊNDICE J – PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES 

 

Patrocinador:  

Diretor Presidente 

Código (Ano/Seq.):  

2120 (2012) 

Início:       15/12/2012 

Término:  30/05/2013 

PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROJETO 

Procurement Management Plan 

Título do Projeto: Montagem das disciplinas de Elétrica, Instrumentação e 

Telecomunicação na fase de integração das unidades gerenciais da FPSO P-63. 

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição da Mudança Revisão Aprovação 

0 16/12/2012 Emissão inicial 
Gerente 

Comercial 

Diretor 

Presidente 

 Aprovações do documento original: 

GERENTE DO PROJETO: Data: 16/12/2012 

DEFINIÇÕES 

Este documento tem por objetivo detalhar os recursos que serão necessários ao projeto e quais 

os padrões a serem adotados no processo de aquisição. 

 

O processo de compras e aquisições deve respeitar o procedimento de aquisições e compras 

da empresa. 

 

O gerente do contrato possui autonomia para contratar serviços e efetuar aquisições que 

estejam diretamente ligados com o escopo do projeto. Todas as medições, faturas e contratos 

devem ser validados pelo gerente o projeto. 

 

O processo de compras deve respeitar diretamente o cronograma estabelecido na linha-base 

do projeto. Quaisquer solicitações de mudança no processo de aquisição ou nos objetos a 

serem adquiridos devem ser feitas por escrito impresso ou por e-mail. 

 

As aquisições externas serão efetuadas na cidade onde serão prestados os serviços ao cliente, 

devendo ser firmados contratos de prestação de serviços sob orientação da Controladoria. As 

aquisições internas serão realizadas via Departamento de Compras e Suprimentos da empresa. 
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Gerenciamento dos contratos 

 Todos os contratos devem ser obrigatoriamente avaliados pela Controladoria e/ou pelo 

Departamento Jurídico da empresa. 

 Apenas o diretor presidente, diretor comercial e diretor técnico possuem alçada para 

assinar contratos com fornecedores e clientes. 

 A elaboração dos contratos é de responsabilidade do Departamento Jurídico e/ou 

Controladoria da empresa, sendo auxiliado pelo gerente do projeto. 

 Todos os contratos deste projeto possuem preço unitário fixo e irreajustável, em que 

os valores serão fixados em contrato e serão baseados nas necessidades do projeto. 

 As necessidades dele que não estejam previstas no orçamento e necessitem de gastos 

adicionais deveram ser validadas pelo gerente do projeto junto à direção da empresa. 

 

PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES 

1) A fim de atender ao escopo do cliente, o plano de gerenciamento de aquisições terá 

dois focos, sendo eles:   

 Externo: 

o Alojamentos 

o Transportes 

o Restaurantes 

o Lavanderia 

o Clínicas médicas 

 Interno: 

o Infraestrutura 

o Materiais  

o Ferramentas 
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2) O processo de contratação para itens internos se dará da seguinte forma: 

 

 

 

Responsabilidades 

 Equipe do projeto: realizar as especificações para as aquisições e emitir o pedido de 

compra. 

 Gerente do projeto: validar as especificações e o pedido de compra. 

 Almoxarifado obra: encaminha pedido de compras ao Setor de Compras da empresa 

 Setor de Compras: realiza o processo de publicidade, recebimento das propostas, 

avaliação em função das especificações, seleciona o fornecedor, efetua a contratação. 
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3) Para as aquisições externas, o processo será da seguinte forma: 

 

Responsabilidades 

 Equipe do projeto: realizar as especificações para as aquisições e realizar as cotações. 

 Gerente do projeto: validar as cotações e autorizar a contratação. 

 Controladoria/Departamento Jurídico: emitir e/ou avaliar contrato. 

 Direção: assinar o contrato. 

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS 

Para os fornecedores externos ao projeto:  

 Mensalmente, os fornecedores deverão encaminhar o relatório de medição em função 

dos produtos e serviços fornecidos. 

 O período de medição será do dia 26 do mês anterior até o dia 25 do mês vigente.  

 O gerente do projeto terá dois dias úteis para validar a medição e autorizar a emissão 

da fatura.  

 As faturas deverão ser recebidas pela equipe do projeto, validadas pelo gerente do  

projeto e encaminhadas para os Setores Financeiro e de Controladoria para validação 

contratual e agendamento do pagamento. 

 

Para os fornecedores internos: 

 Ao recebimento dos produtos, caberá à equipe do projeto (almoxarifado) realizar o 

recebimento do pedido, validar as informações e realizar o aceite.  

 As faturas deverão ser recebidas pela equipe do projeto, validadas pelo gerente e 

encaminhadas para os Setores Financeiro e de Controladoria para validação contratual 

e agendamento do pagamento. 
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Acompanhamento: 

 A equipe do projeto (almoxarifado) será responsável por acompanhar as os prazos de 

entrega e validar a qualidade conforme especificação. 

 O gerente do projeto será responsável por validar a aquisição e autorizar o pagamento. 

 

Em casos de mudanças: 

 As mudanças deverão ser analisadas pela equipe técnica do projeto e validadas pelo 

gerente dele.  

 

ENCERRAMENTO DE CONTRATOS 

As aquisições internas serão encerradas em função da entrega do serviço e/ou produto. As 

aquisições externas deverão ser comunicadas, em conformidade com cláusula contratuais, à 

rescisão do contrato. O Departamento de Controladoria deverá efetuar o comunicado ao 

fornecedor e, após concluir suas responsabilidades perante o fornecedor, emitir o termo de 

rescisão do contrato. 
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APÊNDICE K– PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS 

 

 

Patrocinador:  

Diretor Presidente 

Código (Ano/Seq.):  

2120 (2012) 

Início:         15/12/2012 

Término:     30/05/2013 

PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS 

Cost Management Plan 

Título do Projeto: Montagem das disciplinas de Elétrica, Instrumentação e 

Telecomunicação na fase de integração das unidades gerenciais da FPSO P-63. 

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição da Mudança Revisão Aprovação 

0 02/01/2013 Emissão inicial 
Gerente 

Comercial 

Diretor 

Presidente 

Aprovações do documento original: 

Gerente do Projeto: 

ORÇAMENTO DO PROJETO – RECURSOS 

 

RECURSOS Custo Unit. QUANT. (h) UNIDADES TOTAL 

Encarregado                    73,36  8.808,21 h 646.165,74 

Oficial 1 e 2                    41,83  31.005,07 h 1.296.959,03 

Gerente                 135,80  1.440,00 h 195.546,74 

Coordenador                    76,98  2.880,00 h 221.713,99 

Engenheiro                    96,59  1.440,00 h 139.086,91 

Técnico                    65,43  7.740,00 h 506.461,61 

Auxiliares                    22,22  5.580,00 h 123.974,82 

Motorista                    18,68  1.440,00 h 26.893,90 

             3.156.802,73  

 Material Consumo/Equipamentos           113.800,55  

 Mobilização/Desmobilização/Manut. Inst.           281.000,00  

 Treinamentos                21.520,22  

 Transp. pessoal/Veículos/Apoio logística/Combustíveis/Viagens          209.800,00  

 Informática/Hardware/Software               10.000,00  

 Comunicação/Expediente                 8.000,00  

                644.120,76  

 Administração             310.225,15  

 Reserva contingências            216.900,68  
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 Lucro             360.080,02  

 Imposto             520.608,02  

         5.208.737,37  

 

 

ORÇAMENTO DO PROJETO – ATIVIDADES 

 

EAP 

PACOTE DE 

TRABALHO H/Total VALOR R$ 

    

1.3.1 M11   

1.3.1.1 ELÉTRICA 2.806,75 223.786,55 

1.3.1.2 INSTRUMENTAÇÃO 4.201,17 333.167,48 

1.3.1.3 TELECOMUNICAÇÃO 509,84 40.145,34 

1.3.2 M12   

1.3.2.1 ELÉTRICA 1.435,51 110.779,37 

1.3.2.2 INSTRUMENTAÇÃO 1.929,08 150.089,35 

1.3.2.3 TELECOMUNICAÇÃO 349,90 26.983,60 

1.3.3 M13   

1.3.3.1 ELÉTRICA 532,06 41.038,43 

1.3.3.2 INSTRUMENTAÇÃO 747,13 57.937,62 

1.3.3.3 TELECOMUNICAÇÃO 308,98 23.797,96 

1.3.4 M51   

1.3.4.1 ELÉTRICA 5.949,70 476.205,50 

1.3.4.2 INSTRUMENTAÇÃO 1.773,05 138.926,08 

1.3.4.3 TELECOMUNICAÇÃO 576,08 45.595,10 

1.3.5 M52   

1.3.5.1 ELÉTRICA 3.534,88 283.249,34 

1.3.5.2 INSTRUMENTAÇÃO 671,65 51.692,58 

1.3.5.3 TELECOMUNICAÇÃO 358,04 27.671,02 

1.3.6 M60   

1.3.6.1 ELÉTRICA 3.224,30 253.627,68 

1.3.6.2 INSTRUMENTAÇÃO 1.369,14 106.213,98 

1.3.6.3 TELECOMUNICAÇÃO 413,01 31.694,64 

1.3.7 F30   

1.3.7.1 ELÉTRICA 185,33 14.286,00 

1.3.7.2 INSTRUMENTAÇÃO 159,67 12.369,18 
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1.3.8 GUINDASTES   

1.3.8.1 ELÉTRICA 273,28 21.496,90 

1.3.8.2 INSTRUMENTAÇÃO 137,66 10.953,52 

1.3.8.3 TELECOMUNICAÇÃO 78,95 6.251,46 

1.3.9 

PRÉ-

COMISSIONAMENTO   

1.3.9.1 ELÉTRICA 1.578,00 111.314,87 

1.3.9.2 INSTRUMENTAÇÃO 7.200,00 617.851,80 

1.3.10 GERAL   

1.3.10.1 MÃO DE OBRA 0,00 1.991.612,00 

  40.303,17 5.208.737,37 

    
 

ORÇAMENTO MENSAL DE CUSTO/DESPESAS VERSUS RECEITA 
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APÊNDICE L – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

 

Patrocinador:  

Diretor Presidente 

Código (Ano/Seq.):  

2120 (2012) 

Início:       15/12/2012 

Término:  30/05/2013 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Project Risk Management 

Título do Projeto: Montagem das disciplinas de elétrica, instrumentação e 
telecomunicação na fase de integração das unidades gerenciais da FPSO P-63. 

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição da Mudança Revisão Aprovação 

0 16/12/2012 Emissão inicial 
Gerente 

Comercial 

Diretor 

Presidente 

 Aprovações do documento original: 

APROVAÇÃO: Gerente do Projeto Data: 16/12/2012 

1. RESPONSÁVEIS PELAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RISCO 
NOME FUNÇÃO ORGANIZAÇÃO TELEFONE/EMAIL 

C. Antônio Gerente do projeto CSE Mecânica (41) 9200-0001 

J. Rocha Eng. Planejamento CSE Mecânica (41) 9200-0021 

J. Parras Coordenador 

Técnico 

CSE Mecânica (41) 9200-0002 

M. França Eng. Segurança CSE Mecânica (41) 9200-0017 

E. Farias Técnico de 

materiais 

CSE Mecânica (41) 9200-0026 

2. TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 
As técnicas que poderão ser utilizadas para identificação dos riscos dos projetos são, mas não 

limitadas à: Analogia, Entrevistas, Brainstorming, Delphi, Revisão de documentação e 

representação gráfica. 

3. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 
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A análise dos riscos foi efetuada de maneira quantitativa pela técnica do valor esperado. Deste 

modo que os parâmetros de probabilidade foram estimados conforme tabela abaixo: 

 

PARÂMETROS DE PROBABILIDADE 

  Faixa Probabilidade   Valor 

Muito baixa 1%< p < 20% => 10% 

Baixa 21%< p < 40% => 30% 

Média 41%< p < 60% => 50% 

Alta 61%< p < 80% => 70% 

Muito Alta 81%< p < 99% => 90% 

 

AMEAÇAS: 

 

 

 

OPORTUNIDADES: 

 

 

 



122 

 

 

ANTES DA RESPOSTAS AOS RISCOS: 

 

 

 

1. RESPOSTAS AOS RISCOS 
 

RESPOSTAS AOS RISCOS POSITIVO: 

 

 

RESPOSTAS AOS RISCOS NEGATIVOS: 
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1. ANALISE DE DADOS – QUANTITATIVA – VALOR ESPERADO 
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APÊNDICE M – PLANO INTEGRADO DE MUDANÇAS 

 

 

Patrocinador:  

Diretor Presidente 

Código (Ano/Seq.):  

2120 (2012) 

Início:       15/12/2012 

Término:  30/05/2013 

PLANO INTEGRADO DE MUDANÇAS 

Integrated System Project Charter 

Título do Projeto: Montagem das disciplinas de Elétrica, Instrumentação e Telecomunicação 

na fase de integração das unidades gerenciais da FPSO P-63. 

REGISTRO DE REVISÕES 

Revisão Data Descrição da Mudança Revisão Aprovação 

0 16/12/2012 Emissão inicial 
Gerente 

Comercial 

Diretor 

Presidente 

 Aprovações do documento original: 

PATROCINADOR: Diretor Presidente Data: 16/12/2012 

DEFINIÇÕES 

O Sistema de Controle Integrado de Mudanças é o documento formal que determina como 

será efetuada a mudança no projeto, seja de escopo, tempo e custo, tendo como objetivos: 

 Buscar garantir que as solicitações de mudanças sejam avaliadas pelas partes 

interessadas, sendo aprovadas ou não. 

 Documentar as solicitações de mudanças que foram aprovadas para que todas as 

partes interessadas tenham conhecimento da mudança. 

 Evitar que mudanças não aprovadas sejam executadas. 

PROCESSOS DO CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇA 
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PRIORIZAÇÃO DAS MUDANÇAS 

As mudanças dos requisitos serão classificadas em quatro níveis de prioridade: 

1) PRIORIDADE ZERO (0): Mudanças de alto impacto e urgentes. Requerem atenção 

imediata por parte de gerente do projeto e devem acionar o patrocinador.  

2) PRIORIDADE UM (1): Mudanças urgentes. Requerem atenção imediata do gerente 

do projeto, devendo acionar o patrocinador para autorizações financeiras. 

3) PRIORIDADE DOIS (2): Urgentes, mas sem impacto significativo nos prazos e 

custos do projeto. Necessitam de planejamento das ações por meio da equipe do 

projeto. 

4) PRIORIDADE TRÊS (3): Não impactantes e não urgentes. Podem ser 

implementadas por apresentarem influência no sucesso do projeto. 
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SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS DA QUALIDADE 

 

 

 

 

 

Renegociar com o 
patrocinador ou 

ignorar 



127 

 

ANEXOS 

ANEXO A – GRUPO DE PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
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ANEXO B – OS DEZ MANDAMENTOS DA EAP 

 

 

 

1. Cobiçarás a EAP do próximo. 

2. Explicitarás todos os subprodutos, inclusive os necessários 

ao gerenciamento do projeto. 

3. Não usarás os nomes em vão. 

4. Guardarás a descrição dos pacotes de trabalho no 

dicionário da EAP. 

5. Decomporás até o nível de detalhe (pacote de trabalho) 

que permita o planejamento e controle do trabalho 

necessário para a entrega do subproduto. 

6. Não decomporás em demasia, de forma que o custo/tempo 

de planejamento e controle não traga o benefício 

correspondente. 

7. Honrarás o pai. 

8. Decomporás de forma que a soma dos subprodutos dos 

elementos componentes (filhos) corresponda ao 

subproduto do elemento pai (mandamento dos 100%). 

9. Não decomporás em somente um subproduto. 

10. Não repetirás o mesmo elemento como componente de 

mais de um subproduto. 
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ANEXO C – PROCESSOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
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ANEXO D – PROCESSOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


