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Resumo

Este trabalho explica  os  principais  conceitos  de gerenciamento de  projetos  publicados no

PMBOK, e os  aplica em um projeto  de construção civil.  Os conceitos  e  processos  estão

divididos em áreas de conhecimento propostas pelo  Project Management  Institute, e depois

que os conceitos são abordados, um projeto de construção civil é proposto. Finalmente, os

conceitos são aplicados, resultando em um plano de projeto.

Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos, Construção Civil, PMI, Plano de Projeto
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Abstract

This work presents the main concepts of project management according to the PMBOK, and

applies them on an AEC project. The concepts are divided in the different knowledge areas

proposed by the Project Management Institute, and after its exposition, an AEC project is

proposed. Finally the concepts are apllyed, resulting in a project plan.

Key Words: Project Management, AEC, PMI, Project Plan
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1. INTRODUÇÃO

1.1. PROBLEMA

Como aplicar as melhores práticas de gerenciamento de projetos segundo o PMBOK

em um projeto de construção civil de pequeno porte?

1.2. OBJETIVOS

Objetivo  geral:  Desenvolver  um  plano  de  gerenciamento  de  projeto  para  um

empreendimento  de  pequeno  de  construção  civil  de  pequeno  porte  a  partir  das  melhores

práticas em gerenciamento de projetos citadas pelo PMBOK.

Objetivos específicos: 

• Abordar  os  principais  conceitos  do  gerenciamento  de  projetos,  de  acordo  com  o

PMBOK, esclarecendo seus processos.

• Desenvolver  um  plano  de  gerenciamento  para  as  áreas  de  conhecimento  de

gerenciamento de projeto consideradas relevantes para este projeto.

1.3. DELIMITAÇÃO DO TEMA

O trabalho abordará apenas os conceitos de gerenciamento de projetos citados pelo

PMI (Project  Management Institute),  através  do PMBOK. Outras metodologias  não serão

abordadas neste trabalho.

O escopo  do  plano  de  projeto  desenvolvido  por  este  trabalho  será  esclarecido  no

capítulo 3: Capítulo Metodológico, e depois no próprio plano de projeto. Assim, será possível

entender o que faz parte do projeto.

1.4. JUSTIFICATIVA

Os projetos da construção civil apresentam alto grau de complexidade. Eles exigem o

alinhamento de diversos stakeholders, se estendem por longos períodos de tempo, e envolvem

grandes  quantias  financeiras.  Além disso,  imprevistos  ou  falhas  de  planejamento  podem

impactar significativamente a chance de sucesso desses projetos.
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Mesmo  com  todos  esses  desafios,  muitos  projetos  de  construção  civil  não  são

gerenciados através de nenhuma metodologia que vise aumentar as chances de sucesso do

projeto.  A não  aplicação  dos  conhecimentos  de  gerenciamento  de  projeto  gera  muitos

problemas  em  diversas  fases  do  projeto,  desde  a  fase  do  desenvolvimento  dos  projetos

técnicos, até a execução da obra.

Portanto, esse trabalho visa aplicar as melhores práticas de gerenciamento de projetos

citadas no PMBOK em um projeto de construção civil,  demonstrando como cada área de

conhecimento pode auxiliar o projeto, aumentando sua chance de sucesso.

1.5. METODOLOGIA

• Abordagem: qualitativa.

• Tipologia quanto aos meios: pesquisa bibliográfica eestudo de caso.

• Tipologia quanto aos fins: descritiva, explicativa e aplicada.

1.6. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

O segundo capítulo deste trabalho demonstra os principais conceitos de gerenciamento

de projetos, de acordo com o PMBOK. Nele, são citados os processos de gerenciamento de

projetos,  e  também ferramentas  que  auxiliam a  realização  do  plano  de  projeto.  Ele  está

dividido por áreas de conhecimento.

O terceiro capítulo explica a metodologia aplicada no desenvolvimento deste trabalho.

Ele contextualiza o projeto, e explicao que será realizado no capítulo seguinte.

O quarto capítulo é composto pelos documentos que formam o plano de projeto. Nele,

são desenvolvidos os planos auxiliares e também os documentos que compõem o projeto.

O  quinto  capítulo  trás  a  conclusão  deste  trabalho.  O  sexto  capítulo  mostra  as

referências bibliográficas usadas no desenvolvimento deste trabalho.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O objetivo deste capítulo é expor os conceitos básicos de gerenciamento de projetos. O

conteúdo está dividido em subcapítulos:  o primeiro introduz e define o gerenciamento de

projetos. Os subcapítulos seguintes abordam as diferentes áreas do conhecimento, explicando

brevemente sua atuação no projeto, e seus respectivos processos.

2.1. GERENCIAMENTO DE PROJETOS

O guia PMBOK (2014) define um projeto como:

 “Esforço  temporário  empreendido  para  criar  um produto,  serviço  ou

resultado único.” 

Guia PMBOK - (2014)

Existem três aspectos importantes nesta definição,  que tornam evidente a diferença

entre  um  projeto  e  um  processo  operacional:  a  temporalidade,  a  singularidade  e  a

progressividade.  A temporalidade do projeto indica que o projeto tem uma duração finita,

portanto uma data de início e uma data de término. A singularidade se refere ao resultado do

projeto, que deve possuir atributos que o torne único. E a progressividade representa o avanço

gradativo  do projeto,  em etapas,  até  a  conclusão do projeto e  a  entrega  do produto final

(VALLE, A., et al; 2014).

Para aumentar a chance de sucesso de um projeto, o guia oferece um conjunto de boas

práticas em gerenciamento de projetos. Esse conteúdo está segmentado em 47 processos de

gerenciamento de projetos, que podem ser classificados em grupos de processos (iniciação,

planejamento,  execução,  monitoramento  e  controle,  e  encerramento)  ou  em  áreas  de

conhecimento  (gerenciamento  da  integração,  gerenciamento  do  escopo,  gerenciamento  do

tempo, gerenciamento dos custos, gerenciamento da qualidade, gerenciamento dos recursos

humanos,  gerenciamento  das  comunicações,  gerenciamento  dos  riscos,  gerenciamento  das

aquisições, e gerenciamento das partes interessadas). 
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TABELA 1 –  PROCESSOS DE CADA ÁREA DO CONHECIMENTO

FONTE: Guia PMBOK, 2014, p.61
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A separação dos processos em áreas do conhecimento tem como objetivo facilitar o

entendimento do conteúdo, separando os conceitos em áreas mais especializadas. Porém, essa

separação é virtual, já que esses processos estão interligados no decorrer do projeto.

2.2. GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO PROJETO

O gerenciamento da integração do projeto trata da interação entre processos de áreas

de conhecimento distintas. Isso ocorre quando o processo de uma área afeta diretamente um

processo  de  outra  área.  A área  de  gerenciamento  da  integração  possui  seis  processos:

desenvolver o termo de abertura do projeto, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto,

orientar e gerenciar o trabalho do projeto, monitorar e controlar o trabalho do projeto, realizar

o controle integrado de mudanças, e encerrar o projeto ou fase.

FIGURA 1 – VISÃO GERAL DO GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO

FONTE: Guia PMBOK, 2014, p.65
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O processo “desenvolver o termo de abertura do projeto” resulta em um documento (o

termo de abertura do projeto) que formaliza o projeto,  e  confere ao gerente de projeto a

autoridade para ele exercer sua função. Ele também define os limites do projeto, e garante o

engajamento dos patrocinadores. Este documento é produzido a partir da especificação do

trabalho do projeto (que especifica o resultado final do projeto), do business case (documento

com informações  sobre o negócio,  justificando a viabilidade do projeto),  acordos,  fatores

ambientais  da  empresa,  e  ativos  de  processos  organizacionais.  Essas  informações  são

submetidas a opinião especializada e a técnicas de facilitação, e resultam no termo de abertura

do projeto (PMBOK, 2014).

O  processo  “desenvolver  o  plano  de  gerenciamento  do  projeto”  resulta  em  um

documento que servirá como base para todo o trabalho do projeto. Ele é formado pelos planos

de gerenciamento auxiliares e pelas linhas de base do projeto (como linha de base do escopo,

do cronograma, e de custos). O conteúdo deste plano depende da complexidade do projeto.

No  processo  “orientar  e  gerenciar  o  trabalho  do  projeto”  é  realizado  o  trabalho  e  a

implementação das mudanças aprovadas no projeto. No processo “monitorar e controlar o

trabalho  do  projeto”  o  progresso  do  trabalho  é  acompanhado  e  verificado,  permitindo  o

entendimento da situação atual do projeto. Este processo é contínuo, e ocorre do início ao fim

do  projeto.  No  processo  “realizar  o  controle  integrado  de  mudanças”  as  solicitações  de

mudanças  são  avaliadas,  aprovadas  e  gerenciadas;  e  as  alterações  são  comunicadas.  No

processo  “encerrar  o  projeto  ou  fase”  as  atividades  referentes  ao  projeto  ou  a  fase  são

formalmente  encerradas.  Além da  conclusão  formal  do  projeto,  esse  processo  resulta  na

liberação dos recursos organizacionais, e nas lições aprendidas (PMBOK, 2014). 

2.3. GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

O gerenciamento do escopo garante que todo o trabalho necessário, e não mais que o

necessário, para se atingir o objetivo do projeto esteja contido no plano de projeto. A partir da

definição do que faz parte do projeto é possível gerar a linha de base do escopo, composta

pela especificação do escopo, pela Estrutura Analítica do Projeto (EAP), e pelo dicionário da

EAP. Os processos do gerenciamento do escopo são: planejar o gerenciamento do escopo,

coletar os requisitos, definir o escopo, criar a EAP, validar o escopo, e controlar o escopo

(PMBOK, 2014).
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FIGURA 2 – VISÃO GERAL DO GERENCIAMENTO DO ESCOPO

FONTE: Guia PMBOK, 2014, p.106
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Antes de descrever os processos desta área de conhecimento, é importante ressaltar

alguns conceitos,  como a diferença entre escopo do produto e do projeto,  e o que é uma

entrega. O escopo do produto define os atributos e particularidades do produto, serviço ou

resultado final, enquanto o escopo do projeto especifica o trabalho para se atingir o produto

final. Uma entrega é o resultado requisitado para se finalizar uma fase, um processo, ou o

próprio  projeto.  Ela  deve  ser  bem definida  no  início  do  projeto,  e  deve  ser  mensurável,

permitindo claramente o seu gerenciamento (PMBOK, 2014).

O processo “planejar o gerenciamento do escopo” gera o plano de gerenciamento do

escopo, esclarecendo como o escopo será definido, validado, controlado e alterado. Este plano

é um dos planos auxiliares que compõem o plano de gerenciamento do projeto (PMBOK,

2014).

Os processos “coletar os requisitos” e “definir o escopo”, em conjunto com o plano de

gerenciamento do escopo permitem a criação da EAP. A coleta de requisitos é a especificação

das  necessidades  apresentadas  pelas  diversas  partes  interessadas  do  projeto,  e  pode  ser

realizada  a  partir  de  entrevistas,  brainstorming,  pesquisas  com questionários,  observação

direta, grupos  de  discussão,  técnica  de  grupo  nominal,  técnica  Delphi,  mapas  mentais,

diagramas  de  afinidade,  técnicas  de  tomada  de  decisão  em  grupo,  ou  qualquer  outra

ferramenta capaz de identificar as necessidades das partes interessadas. Esse processo resulta

na documentação dos requisitos e na matriz de rastreabilidade dos requisitos. Já o processo

“definir  o  escopo” especifica  o produto  e  o  projeto,  selecionando os  requisitos  coletados

pertinentes para o projeto (Sotille, M. A., et al, 2014). 

A partir desses processos, é possível criar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP). A

EAP surge a partir da divisão do trabalho do projeto em fragmentos menores, criando uma

estrutura que permite o entendimento das entregas do projeto, e facilitando o gerenciamento

do projeto. Esse processo resulta na linha de base do escopo, formada pela especificação do

escopo, pela EAP, e pelo dicionário da EAP (PMBOK, 2014).

Sotille (2014) sugere um estratégia para a criação de uma EAP. O primeiro passo é

escrever o projeto no primeiro nível. Depois, deve-se decompor o projeto em seus ciclos de

vida,  começando  com o planejamento,  passando por  suas  principais  fases  até  alcançar  o

encerramento. A partir deste nível, deve-se decompor as entregas do projeto em subentregas,

até atingir um nível de detalhamento satisfatório. Finalmente, deve-se sempre refinar a EAP

para garantir que ela represente bem cada pacote de trabalho do projeto. 
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Os processos restantes desta área de conhecimento são “validar o escopo” e “controlar

o escopo”. A validação do escopo é a confirmação com o patrocinador ou cliente de que o

escopo  atende  suas  necessidades  e  seus  objetivos.  Já  o  controle  do  escopo  é  o

acompanhamento do desenvolvimento do escopo, e gerenciamento das mudanças realizadas

na linha de base do escopo (PMBOK, 2014).

2.4. GERENCIAMENTO DO TEMPO DO PROJETO

O  gerenciamento  do  tempo  busca  assegurar  a  conclusão  do  projeto  no  prazo

estabelecido. Os processos do gerenciamento do tempo são: “planejar o gerenciamento do

tempo”,  “definir  as  atividades”,  “sequenciar  as  atividades”,  “estimar  os  recursos  das

atividades”, “estimar a duração das atividades”, “desenvolver o cronograma”, e “controlar o

cronograma” (PMBOK, 2014, p.141).



19

FIGURA 3 – VISÃO GERAL DO GERENCIAMENTO DO TEMPO

FONTE: Guia PMBOK, 2014, p.143

O  primeiro  processo,  “planejar  o  gerenciamento  do  tempo”,  define  como  será

realizado o gerenciamento do tempo no projeto em cada etapa do projeto, e resulta em um

plano auxiliar que irá compor o plano de gerenciamento do projeto (PMBOK,2014).

Os  processos  que  definem,  sequenciam,  estimam  os  recursos  e  a  duração  das

atividades suportam a criação do cronograma do projeto. A definição das atividades identifica
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o  que  deve  ser  realizado  para  fornecer  cada  entrega  do  projeto.  Depois  de  definidas,  as

atividades devem ser sequenciadas, e para isso é necessário entender a relação entre cada

atividade. Assim, é possível criar um diagrama de rede de atividades, que irá indicar quais

atividades são mais críticas para o projeto, ou seja, as atividades que não podem ser atrasadas.

Essas atividades devem ser monitoradas com mais atenção. A partir do sequenciamento, deve-

se determinar os recursos necessários para o cumprimento de cada atividade e sua duração

(VALLE, A. B., et al,2014).

O desenvolvimento do cronograma sintetiza os resultados dos processos citados no

parágrafo  anterior.  Esse  processo  fornece  um modelo  que  contém todas  as  atividades  do

projeto, com suas respectivas durações, recursos necessários, relacionamentos lógicos com

outras atividades, e os principais marcos do projeto. Seu resultado final é a linha de base do

cronograma (PMBOK,2014).

Algumas das técnicas usadas para desenvolver o cronograma são: a análise de rede do

cronograma, método do caminho crítico, e o método da corrente crítica. A análise de rede

surge a partir da interpretação do diagrama de rede, criado no processo de sequenciamento das

atividades. A partir da análise de rede e da estimativa de duração das atividades é possível

determinar o caminho crítico do projeto, que é importante para determinar o prazo mínimo

necessário para que o projeto seja  realizado,  e  quais atividades devem ser  priorizadas.  O

método  da  corrente  crítica  surge  como  resposta  as  incertezas  sobre  a  disponibilidade  de

recursos,  permitindo a criação de reservas  de tempo,  ou  buffers.  O processo “controlar  o

cronograma” é responsável pelo monitoramento do progresso das atividades, atualização do

cronograma e realização de mudanças na linha de base do cronograma (PMBOK, 2014).

2.5. GERENCIAMENTO DOS CUSTOS DO PROJETO

O objetivo  do  gerenciamento  dos  custos  do  projeto  é  garantir  que  o  projeto  seja

concluído dentro do orçamento previsto através do gerenciamento dos recursos disponíveis.

Esta área do conhecimento possui quatro processos: “planejar o gerenciamento dos custos”,

“estimar  os  custos”,  “determinar  o  orçamento”,  e  “controlar  os  custos”  (PMBOK,2014,

p.193).
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FIGURA 4 – VISÃO GERAL DO GERENCIAMENTO DOS CUSTOS

FONTE: Guia PMBOK, 2014, p.194

O processo de planejamento do gerenciamento dos custos estabelece as diretrizes e os

padrões  que  o  gerenciamento  dos  custos  deve  seguir.  Esse  processo  fornece  o  plano  do

gerenciamento do custo, que é um plano auxiliar que compõe o plano de gerenciamento do

projeto (PMBOK,2014, p.195-196).
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A estimativa  dos  custos  define  o  custo  de  cada  atividade  do  projeto,  e  pode  ser

realizada  através  de  diversas  técnicas,  como  opinião  especializada,  estimativa  análoga,

estimativa paramétrica, estimativa bottom-up, e estimativa de três pontos. Durante o processo,

o custo estimado deve ser sempre reavaliado, fazendo com que sua precisão aumente com o

avanço  do  projeto.  Stewart,  Wyskida  e  Johannes  (1995,  apud  Barbosa,  C.,  et  al,  2014)

estabelece quatorze etapas para se estimar um custo: estabelecer os requisitos da estimativa,

rever a estrutura analítica do projeto, rever o cronograma (a duração e os recursos necessários

para cada atividade), checar dados históricos de projetos semelhantes, desenvolver e usar os

relacionamentos de estimativa de custos, desenvolver curvas de aprendizado em situações em

que existe operações  semelhates,  segmentar  em categorias os recursos a serem usados na

execução  do  trabalho,  desenvolver  estimativa  de  custos  diretos  e  indiretos,  se  necessário

corrigir  os valores (de acordo com a inflação, por exemplo),  calcular os custos estimados

através de ferramentas, analisar os riscos e quantificar o valor das respostas, estabelecer a

reserva de contingência, ajustar os custos a um valor previamente acordado (se existe um

valor  acordado  como  orçamento  do  projeto),  e  finalmente  organizar  e  apresentar  as

informações de forma coesa para facilitar o gerenciamento dos custos (Barbosa,  C., et al,

2014).

O processo “determinar o orçamento” agrupa as estimativas de custo e produz uma

linha de base de custo autorizada, que é uma ferramenta importante para o monitoramento e

controle do projeto. Já o processo “controlar os custos” acompanha o progresso do projeto,

comparando o uso dos recursos do projeto com o trabalho realizado, e quando necessário,

altera o orçamento e a linha de base de custos. Para que essas mudanças ocorram, elas devem

ser  autorizadas  pelo  processo  “realizar  o  controle  integrado  de  mudanças”,  da  área  de

gerenciamento da integração do projeto. O controle pode ser realizado através de algumas

técnicas ou ferramentas, como o gerenciamento do valor agregado, a previsão para estimativa

no término,  o índice de desempenho para o término do projeto, a análise de desempenho, e o

uso de um software de gerenciamento de projetos (PMBOK, 2014, p.215-216).

2.6. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO

O gerenciamento da qualidade garante que cada entrega do projeto satisfaça o seu

respectivo objetivo, assegurando o cumprimento dos requisitos do produto e do projeto. Os

processos desta área de conhecimento são: “planejar o gerenciamento da qualidade”, “realizar

a garantia da qualidade”, e “controlar a qualidade” (PMBOK, 2014, p.247).
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FIGURA 5 – VISÃO GERAL DO GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

FONTE: Guia PMBOK, 2014, p.230

O planejamento do gerenciamento da qualidade resulta em um plano auxiliar, o plano

de gerenciamento da qualidade. Ele tem como finalidade definir e nortear o gerenciamento e a

validação da qualidade durante o projeto. É neste processo que se identifica e se seleciona  os

padrões de qualidade que balizarão tanto o projeto como o produto.  (Rocha,  A. V.,  et  al,

2014).

Joseph Juran (1993,  apud Rocha,  A.  V.,  et  al,  2014)  segmenta  o planejamento  da

qualidade em sete etapas: estabelecer metas de qualidade, identificar os clientes, definir a

necessidade dos clientes, fornecer métricas, desenvolver os atributos do produto, desenvolver

as atividades dos processos, e desenvolver os instrumentos de controle dos processos.
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O processo “realizar a garantia da qualidade” ocorre durante a execução dos trabalhos,

e garante que o resultado ou entrega estejam de acordo com os requisitos registrados. Esse

processo também inspeciona os requisitos, e contribui diretamente para o aperfeiçoamento

dos processos de qualidade. O processo “controlar a qualidade” ocorre durante as fases de

execução e  o  encerramento;  e  avalia  os  resultados  e  entregas  das  atividades,  atestando o

atendimento  dos  requisitos  estabelecidos,  ou  identificando  a  falta  de  qualidade.  Caso  a

qualidade de uma entrega não alcance as exigências previamente acordadas, esse processo

facilita a identificação da causa do problema por identificar a atividade que gerou o resultado,

e possibilita a correção (PMBOK, 2014).

2.7. GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DO PROJETO

A área de gerenciamento dos recursos humanos é responsável por coordenar e gerir a

equipe do projeto, formada por profissionais que vão atuar no projeto. Esta área possui quatro

processos: “planejar o gerenciamento dos recursos humanos do projeto”, “mobilizar a equipe

do projeto”, “desenvolver a equipe do projeto”, e “gerenciar a equipe do projeto” (PMBOK,

2014, p.255).
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FIGURA 6 – VISÃO GERAL DO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

FONTE: Guia PMBOK, 2014, p.257

O primeiro processo gera um plano auxiliar, o plano de gerenciamento dos recursos

humanos. Cabe ao gerente do projeto definir quais informações são relevantes para o plano de

gerenciamento dos recursos humanos, mais algumas dos tópicos a serem considerados são:

mobilização da equipe, calendário de recursos, plano de liberação de pessoal, necessidades de

treinamento, recompensas, conformidade, e políticas de segurança (Baumotte, A. C. T., et al,

2014). 
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O processo “mobilizar a equipe do projeto” verifica a disponibilidade dos recursos

humanos,  e  é  responsável  por  garantir  a  alocação dos  membros  da  equipe  no  projeto.  O

processo  “desenvolver  a  equipe”  tem como  objetivo  melhorar  o  desempenho  da  equipe,

aprimorando fatores que dizem respeito a equipe ou aos indivíduos da equipe. O processo

“gerenciar a equipe do projeto” é responsável por verificar a performance de cada integrante,

gerenciando as mudanças, resolvendo conflitos e problemas, e garantindo o alto desempenho

da equipe (PMBOK, 2014).

2.8. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO

O gerenciamento das comunicações do projeto tem como objetivo garantir que a troca

de informações ocorra da melhor maneira possível, otimizando o processo. Esta preocupação

se estende por diversos estágios, desde o planejamento da coleta da informação, passando pela

coleta, disseminação, armazenamento, controle, e disposição. Existem três processos dentro

desta área de conhecimento:  “planejar  o  gerenciamento  das  comunicações”,  “gerenciar  as

comunicações”, e “controlar as comunicações” (PMBOK, 2014, p.287).

FIGURA 7 – VISÃO GERAL DO GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

FONTE: Guia PMBOK, 2014, p.288

O planejamento das comunicações define as diretrizes para a comunicação das partes

interessadas do projeto. Esse processo resulta em um plano auxiliar, o plano de comunicações

do  projeto.  Os  principais  pontos  a  serem  abordados  no  plano  de  gerenciamento  das

comunicações são: a audiência das informações, o propósito da comunicação no projeto, os

métodos  usados  para  comunicação,  a  frequência  que  ocorrerão  os  eventos  formais,  os
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aspectos culturais da comunicação, e como será armazenada a imformação (Chaves, L. E., et

al, 2014).

O processo “gerenciar as comunicações” tem como objetivo viabilizar um fluxo eficaz

de comunicação entre as partes interessadas, de acordo com o que foi planejado no processo

anterior. O processo “controlar as comunicações” está na fase de monitoramento e controle, e

portanto avalia o desempenho da troca de informações no projeto (PMBOK, 2014).

2.9. GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO PROJETO

O gerenciamento de risco aborda eventos de ocorrência incerta, sejam eles positivos

ou negativos para o projeto. Portanto, o propósito desta área do conhecimento é maximizar a

probabilidade e o resultado dos eventos positivos para o projeto, e minimizar a probabilidade

e o resultado dos eventos negativos para o projeto. Os processos de gerenciamento de risco

são:  “planejar  o  gerenciamento  dos  riscos”,  “identificar  os  riscos”,  “realizar  a  análise

qualitativa dos riscos”, “realizar a análise quantitativa dos riscos”, “planejar as respostas aos

riscos”, e “controlar os riscos” (PMBOK, 2014, p.309-310).
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FIGURA 8 – VISÃO GERAL DO GERENCIAMENTO DOS RISCOS

FONTE: Guia PMBOK, 2014, p.312
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O planejamento do gerenciamento dos riscos resulta em um plano auxiliar, o plano de

gerenciamento dos riscos. Esse plano define como será o funcionamento do gerenciamento

dos riscos do projeto. O processo de identificação dos riscos detecta e registra os riscos que

podem influenciar o projeto. Para que esse processo produza um bom resultado, é importante

que toda a equipe do projeto colabore e, se necessário, partes interessadas externas também.

Além disso, o registro dos riscos deve ocorrer de maneira clara, evitando uma interpretação

errada da informação. Esse processo permite que a equipe antecipe a ocorrência de eventos

que influenciam no projeto. A identificação dos riscos pode ser realizada através de diversas

técnicas,  como  análise  das  informações  históricas  da  organização,  análise  das  premissas,

entrevistas, brainstorming, técnica Delphi, análise da causa-raiz, e análise SWOT (Joia, L. A.,

et al, 2013).

A análise qualitativa dos riscos visa priorizar os riscos em relação a quais merecem

mais atenção por parte da equipe do projeto. Esse trabalho é realizado a partir da ponderação

entre o impacto do risco e sua probabilidade de ocorrência. Após a análise qualitativa, os

riscos  devem  ser  analisados  de  forma  quantitativa.  Assim,  é  possível  compreender  a

consequência  dos  riscos  nos  objetivos  do  projeto.  Essa  análise  produz  informações  que

auxiliam a tomada de decisões no projeto. (PMBOK, 2014).

O processo “planejar as respostas aos riscos” define como cada risco será abordado. O

objetivo é otimizar as oportunidades e reduzir as ameaças, de acordo com a prioridade de cada

risco. As respostas geradas nesse processo podem afetar o orçamento, o cronograma e o plano

de  projeto.  O  processo  “controlar  os  riscos”  acompanha  a  implementação  do  plano  de

gerenciamento dos  riscos,  permitindo sua melhoria  contínua.  Esse processo também pode

solicitar alguma mudança em relação aos riscos do projeto (PMBOK, 2014).

2.10. GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DO PROJETO

O gerenciamento das aquisições engloba as atividades necessárias para se adquirir um

produto, serviço ou resultado externo. Essa área de conhecimento também inclui as aquisições

realizadas  de  um  projeto,  ou  seja,  operações  em  que  a  organização  é  compradora  ou

vendedora. Existem quatro processos nesta área de conhecimento: “planejar o gerenciamento

das  aquisições”,  “conduzir  as  aquisições”,  “controlar  as  aquisições”,  e  “encerrar  as

aquisições”. Devido ao caráter dessas atividades, é possível optar procurar por especialistas

nas áreas jurídicas e técnicas relevantes para as aquisições (PMBOK, 2014, p.355-357).
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FIGURA 9 – VISÃO GERAL DO GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES

FONTE: Guia PMBOK, 2014, p.356

O primeiro  processo  resulta  em um plano auxiliar,  o  plano  de  gerenciamento  das

aquisições. Nele, são registradas as principais decisões referentes as aquisições do projeto,

como o que será adquirido, como e quando será realizada a aquisição, como os fornecedores
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serão escolhidos, como será o modelo de contrato estabelecido,  como as aquisições serão

administradas e encerradas, e tudo que o gerente de projetos considerar relevante em relação a

esta área de conhecimento (Xavier, C. M. da S., et al, 2013).

O  processo  conduzir  as  aquisições  visa  selecionar  os  fornecedores  e  estabelecer

acordos  que  atendam  ambas  as  partes.  O  processo  “controlar  as  aquisições”  tem  como

objetivo  garantir  que  os  acordos  entre  fornecedores  e  compradores  do  projeto  sejam

respeitados, e realizar alguma mudança, se necessário. O processo “encerrar as aquisições”

finaliza as aquisições e registra os documentos importantes gerados no processo de aquisição.

(PMBOK, 2014).

2.11. GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS NO PROJETO

O gerenciamento das  partes  interessadas  tem como objetivo identificar  as  pessoas,

associações  e  instituições  que  afetam  e  são  afetados  pelo  projeto;  e  entender  suas

necessidades,  administrar  seus  conflitos,  e  promover  seu  engajamento.  Essa  área  de

conhecimento  possui  quatro  processos:  “identificar  as  partes  interessadas”,  “planejar  o

gerenciamento das partes interessadas”, “gerenciar o engajamento das partes interessadas”, e

“controlar o engajamento das partes interessadas” (PMBOK, 2014, p.391).
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FIGURA 10 – VISÃO GERAL DO GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

FONTE: Guia PMBOK, 2014, p.392
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O primeiro processo identifica as partes interessadas (ou  stakeholder em inglês),  e

documenta informações que são relevantes para a análise de cada parte interessada, como

interesses, engajamento com o projeto, interdependências, influência e impacto no projeto.

Assim, é possível mapear a situação de cada parte interessada, facilitando o entendimento do

gerente do projeto sobre o comportamento de cada parte interessada (PMBOK, 2014, p.393).

A análise das  partes interessadas  permite a  avaliação quantitativa e qualitativa das

partes interessadas em relação aos seus interesses e influência. O processo de identificação

também é importante por servir de base para o planejamento da comunicação. De acordo com

Nolan e Kolb (1987 apud Valle, J.A. S., et al, 2014), o processo de identificação possuí três

fases: a identificação do universo de stakeholders, a avaliação da importância e influência dos

stakeholders, e a determinação dos interesses de cada stakeholder. 

O segundo processo resulta em um plano auxiliar, o plano de gerenciamento das partes

interessadas. Esse plano orienta como deverá ocorrer a interação com as partes interessadas.

Segundo Bourne (2009 apud Valle, J. Â. S. do, et al, 2014), o plano de gerenciamento dos

stakeholders deve possuir quatro tipos de informações: a reciprocidade, a categorização de

cada parte interessada, o perfil de engajamento demonstrado, e a estratégia para a entrega da

mensagem. A  reciprocidade  indica  a  relevância  das  partes  interessadas  em  relação  as

atividades  do  projeto.  A categorização  das  partes  interessadas  indica  o  posicionamento

hierárquico de cada  stakeholder em relação ao gerente do projeto. O perfil do engajamento

indica a intensidade do engajamento dos  stakeholders em suas respectivas atividades. E a

estratégia  de  entrega  das  mensagens  planeja  e  define  os  principais  aspectos  da  troca  de

informações entre gerente do projeto e cada parte interessada.

O terceiro processo tem como objetivo maximizar o apoio das partes interessadas no

projeto, e minimizar a resistência. Isto é realizado através do gerenciamento do engajamento

de  cada  parte  interessada.  Para  isso,  o  gerente  de  projetos  deve  se  comunicar  com  os

stakeholders e  garantir  que  suas  expectativas  estão  sendo  atendidas  durante  o  processo.

Finalmente, o quarto processo realiza o monitoramento e controle dos relacionamentos entre

as partes interessadas. O objetivo deste processo é aumentar a efetividade do gerenciamento

das partes interessadas à medida que o projeto avança.  (PMBOK, 2014).
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3. CAPÍTULO METODOLÓGICO

A partir  do  conhecimento  das  melhores  práticas  em gerenciamento  de  projetos  de

acordo com o PMI, será realizado um plano de projeto que se baseie no conhecimento visto

no capítulo de revisão bibliográfica. O plano será composto pelos planos complementares,

representando  as  áreas  de  conhecimento  de  gerenciamento  de  projetos.  Para  o

desenvolvimento deste plano, além do conhecimento apresentado na revisão bibliográfica, e

do Guia PMBOK, foram usados dois materiais de apoio adicionais: os livros “Manual prático

do plano  de  projeto:  utilizando  o  PMBOK Guide”  (Vargas,  2009),  e  “Gerenciamento  de

Projetos para a Construção Civil” (Melo, 2010); ambos citados no capítulo de referências

bibliográficas.

No capítulo seguinte será desenvolvido o plano de projeto de um empreendimento da

construção civil. Nesse projeto, o principal desafio da equipe de projeto é conciliar o trabalho

dos diferentes stakeholders do projeto. 

O  escopo  do  projeto  envolve  o  gerenciamento  da  construção  de  um  edifício  de

pequeno  porte  e  de  uma  unidade  decorada  a  ser  construída  em  um espaço  cedido  pela

imobiliária. O investidor do projeto já possui o terreno em que o edifício será construído, e

portanto a compra do terreno não faz parte  do escopo do projeto.  A comercialização das

unidades também não faz parte do projeto, e portanto, os produtos finais a serem entregues

pelo projeto são: a construção do edifício e a da unidade decorada.
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4. PLANO DE PROJETO

Este capítulo tem como objetivo aplicar  as melhores práticas de gerenciamento de

projetos descritas no PMBOK em um projeto de construção civil. Portanto, o resultado deste

capítulo  será  um plano  de  projeto,  e  contemplará  os  processos  das  fases  de  iniciação  e

planejamento. Os documentos apresentados neste capítulo serão:

1. Identificação das partes interessadas.

2. Termo de Abertura do Projeto – TAP.

3. Sistema de Controle Integrado de Mudanças.

4. Declaração do Escopo.

5. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto.

6. Plano de Gerenciamento do Escopo do Proejto.

7. Plano do Gerenciamento do Cronograma.

8. Plano de Gerenciamento de Custos.

9. Plano de Gerenciamento da Qualidade.

10. Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos.

11. Plano de Gerenciamento da Comunicação.

12. Plano de Gerenciamento de Riscos

13. Plano de Gerenciamento das Aquisições.
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4.1. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS

A  identificação  dos  stakeholders  seguiu  os  três  processos  citados  na  revisão

bibliográfica  (identificação,  avaliação  da  influência  e  dos  interesses  de  cada  parte

interessada).  Esse documento não faz parte  do plano de projeto,  mas serve de auxilio  ao

gerente do projeto.

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS PARTES INTERESSADAS
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: LC DATA: 15/08/16

PARTES INTERESSADAS

Nº PARTE INTERESSADA INFLUÊNCIA INTERESSE

1 Patrocinador Alta Alto

2 Equipe do projeto Média Alto

3 Escritório de arquitetura Média-alta Médio-alto

4 Escritório de engenharia civil Média-alta Médio-alto

5 Escritório de engenharia elétrica Média-alta Médio-alto

6 Órgãos reguladores Alta Neutro

7 Contratantes e fornecedores Baixa Médio

8 Vizinhança Baixa Neutro
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BLOQUEADORES ALIADOS

DESACELERADORES MEMBROS DA REDEINFLUÊNCIA

ALTO

BAIXO

BAIXA ALTAINTERESSE

7

6
1

2

8

3,4

,5
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4.2. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO – TAP

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. INÍCIO: 01/08/2016.

PATROCINADOR: INV. TERMINO: 19/02/2018.

1. JUSTIFICATIVA

O projeto surge da oportunidade criada a partir da posse de um terreno. Como o terreno está

ocioso e se encontra em uma área consolidada da cidade, o proprietário (patrocinador do

projeto) decidiu construir  um edifício residencial,  com o porte definido pelos parâmetros

legais do terreno. Assim, seu objetivo principal é transformar o terreno, que hoje não está

sendo  usado,  em  um  investimento  lucrativo  (seja  vendendo  ou  alugando  as  unidades

construídas). Portanto, o produto deste projeto é o edifício que será construído no terreno.

2. PRODUTO

O produto deste projeto a construção de um edifício.  Ele deverá cumprir  como todos os

requerimentos legais, respeitando a legislação estabelecida para o terreno. A partir da análise

da legislação do terreno, foi definido que o edifício deverá possuir 6 andares (térreo e mais

cinco pavimentos), e que cada andar, com exceção do térreo, deverá ter dois apartamentos,

totalizando dez apartamentos de aproximadamente 140m². A área total construída será de

aproximadamente 1575m².

Foi determinado ainda que os materiais e acabamentos devem ser de alto padrão, já que no

orçamento foi usado o índice CUB-PR Padrão Alto R-8 (para edifícios com até oito andares).

3. PRINCIPAIS ETAPAS

1. Planejar o gerenciamento do projeto

2. Contratações

3. Projetos técnicos necessários

4. Construção

5. Encerramento

4. ORÇAMENTO

O orçamento final do projeto é de: R$3.500.000,00.
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5. PREMISSAS

 O terreno já foi adquirido, e portanto sua compra não faz parte do escopo de projeto.

 O terreno não possui nenhum impedimento legal que possa barrar a construção.

 Os fornecedores cumprirão os acordos firmados no projeto.

 A venda dos imóveis também não faz parte do escopo do projeto. O projeto se limita

a entrega da construção.

6. RESTRIÇÕES

 As equipes contratas devem ter uma experiência mínima comprovada de pelo menos

5 anos.

 O  projeto  da  construção  deve  aproveitar  pelo  menos  90%  da  área  construída

permitida no terreno.

7. RISCOS

 Equipes contratadas podem atrasar suas entregas. 

 Clima pode atrasar a obra.

 Problemas na troca de informação entre diferentes profissionais.

 A execução de alguma atividade pode gerar um resultado com a qualidade inferior ao

esperado.

8. EQUIPE

NOME FUNÇÃO CONTATO

INV. Patrocinador Telefone/email

L.C. Gerente do projeto Telefone/email

F.C. Suporte Administrativo Telefone/email

D.T. Acompanhamento Decorado Telefone/email

G.A. Acompanhamento Edifício Telefone/email

9. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

 A composição da equipe de projeto.

 A escolha de bons fornecedores.

 O gerenciamento das atividades, e a coordenação das aquisições.

 A troca de informações entre profissionais diferentes deve ocorrer de forma eficiente.
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10. GERENTE DE PROJETO

L.C.  será o gerente de projetos,  e será responsável  pela elaboração do plano de projeto.

Também será responsável pela execução do projeto, e pelo controle de todos os processos.

11. APROVAÇÃO

Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__
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4.3. CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS

CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO: 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS

O  controle  integrado  de  mudanças  serve  para  guiar  as  mudanças  do  projeto.  Portanto,

qualquer alteração no projeto deve seguir o fluxograma a seguir.

2. FLUXOGRAMA

IMPLEMENTAR 
MUDANÇA

Preenchimento 
solicitação de 

mudança

GP inicia 
análise de 

solicitação de 
mudança

GP conclui 
análise

É necessário 
aprovar a 

mudança com 
o patrocinador?

Aprovar com 
patrocinador

GP autoriza 
mudança?

Patrocinador 
aprova 

mudança?

NÃO

SIM

SIM

Se necessário, 
GP consulta 
respectivo 
stakeholder

NÃO

Mudança 
aprovada

Registro da 
justificativa da 

reprovação

NÃO
Registro da 

justificativa da 
aprovação

Incluir 
mudança no 

plano do 
projeto

SIM

SIM

I
N
Í
C
I
O
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3. REGISTRO DE MUDANÇAS

DATA RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO

__/__/__ G.P. Descrição da mudança

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

4. APROVAÇÃO

Patrocinador

Data:__/__/__
Gerente do Projeto

Data:__/__/__



Gerenciament
o do Projeto

Contratações
Projetos 
Técnicos

Construção Encerramento

PROJETO
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4.4. DECLARAÇÃO DO ESCOPO

DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. JUSTIFICATIVA

O projeto surge da oportunidade criada a partir da posse de um terreno. Como o terreno está

ocioso e se encontra em uma área consolidada da cidade, o proprietário (patrocinador do

projeto) decidiu construir  um edifício residencial,  com o porte definido pelos parâmetros

legais do terreno. Assim, seu objetivo principal é transformar o terreno, que hoje não está

sendo  usado,  em  um  investimento  lucrativo  (seja  vendendo  ou  alugando  as  unidades

construídas). Portanto, o produto deste projeto é o edifício que será construído no terreno.

2. OBJETIVO DO PROJETO

O objetivo do projeto é gerenciar a construção de um edifício e de um apartamento decorado,

de acordo com o plano de projeto, respeitando o orçamento e o prazo estipulado.

3. PRODUTO

O produto deste projeto a construção de um edifício.  Ele deverá cumprir  como todos os

requerimentos legais, respeitando a legislação estabelecida para o terreno. A partir da análise

da legislação do terreno, foi definido que o edifício deverá possuir 6 andares (térreo e mais

cinco pavimentos), e que cada andar, com exceção do térreo, deverá ter dois apartamentos,

totalizando dez apartamentos de aproximadamente 140m².

Foi determinado ainda que os materiais e acabamentos devem ser de alto padrão, já que no

orçamento foi usado o índice CUB-PR Padrão Alto R-8 (para edifícios com até oito andares).

4. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (PRIMEIRO NÍVEL)
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5. DECOMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

ID DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

1 Projeto

1.1 Gerenciamento de Projetos

1.1.1 Planejamento

1.1.2 Controle

1.2 Contratações

1.2.1 Especificação das necessidades p/contratações

1.2.2 Contratação escritório arquitetura

1.2.3 Contratação escritório responsápel pelo projeto estrutural

1.2.4 Contratação escritório responsável pelo projeto elétrico

1.2.5 Contratação escritório responsável pelo projeto hidro-sanitário

1.2.6 Contratação escritório responsável pela compatibilização

1.2.7 Contrtatação Construtora

1.2.8 Contratação Imobiliária

1.3 Projetos

1.3.1 Projeto Decorado

1.3.1.1 Arquitetônico

1.3.1.1.1 Estudo Preliminar

1.3.1.1.2 Anteprojeto

1.3.1.1.3 Projeto Legal e Aprovações

1.3.1.1.4 Executivo

1.3.1.2 Projetos Complementares

1.3.1.2.1 Projeto estrutural

1.3.1.2.2 Projeto elétrico

1.3.1.3 Compatibilização de Projetos

1.3.2 Projeto Edifício

1.3.2.1 Arquitetônico

1.3.2.1.1 Estudo Preliminar

1.3.2.1.2 Anteprojeto

1.3.2.1.3 Projeto Legal e Aprovações

1.3.2.1.4 Projeto Executivo

1.3.2.2 Projetos Complementares

1.3.2.2.1 Projeto estrutural

1.3.2.2.2 Projeto elétrico

1.3.2.2.3 Projeto hidro-sanitário

1.3.2.3 Compatibilização de Projetos

1.3.2.4 Documentação de Entrega
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1.3.2.4.1 As-built

1.3.2.4.2 Manual do Proprietário

1.4 Construção

1.4.1 Construção Decorado

1.4.1.1 Vedação

1.4.1.2 Esquadria

1.4.1.3 Instalações Elétricas

1.4.1.4 Revestimento (piso, parede e forro)

1.4.1.5 Vidros

1.4.1.6 Serviços complementares

1.4.1.7 Marcenaria

1.4.1.8 Compra de móveis

1.4.2 Construção Edifício

1.4.2.1 Serviços Preliminares

1.4.2.2 Movimento de Terra

1.4.2.3 Fundações Especiais

1.4.2.4 Infraestrutura

1.4.2.5 Superestrutura

1.4.2.6 Vedação

1.4.2.7 Esquadrias

1.4.2.8 Instalações hidráulicas

1.4.2.9 Instalações elétricas

1.4.2.10 Impermeabilização e isolação térmica

1.4.2.11 Revestimentos (piso, parede e forro)

1.4.2.12 Vidros

1.4.2.13 Pintura

1.4.2.14 Serviços Complementares

1.4.2.15 Elevadores

1.4.2.16 Paisagismo

1.5 Encerramento

1.5.1 Entrega Decorado

1.5.2 Entregar Construção

1.5.3 Lições aprendidas

1.5.4 Encerramento de contratos

1.5.5 Desmobilização recursos
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6. PRINCIPAIS MARCOS DO PROJETO

MARCO DATA

Conclusão do plano de projeto 05/08/16

Conclusão das contratações 19/08/16

Conclusão do projeto do decorado 21/10/16

Conclusão do projeto do edifício 09/12/16

Conclusão da construção do decorado 20/01/16

Conclusão da construção do edifício 19/01/18

Conclusão dos documentos de entrega 02/02/18

Conclusão do projeto 19/02/18

7. ENTREGAS DO PROJETO

As principais entregas do projeto são:

 Plano de projeto.

 Contratações dos prestadores de serviço do projeto.

 Projetos técnicos necessários para a construção, tanto do apartamento decorado como

do edifício.

 Construção do apartamento decorado.

 Construção do edifício.

 Entrega dos produtos.

8. ORÇAMENTO

O orçamento final do projeto é de: R$3.500.000,00.

9. VALOR DAS PRINCIPAIS ETAPAS

ID ETAPA VALOR

1. Gerenciamento do projeto R$13.316,80

2. Contratações R$26.633,60

3. Projetos técnicos necessários R$388.096,00

4. Construção R$2.996.236,80

5. Encerramento R$13.316,80

6. Reservas R$62.410,00

TOTAL R$3.500.000,00
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10. PREMISSAS

 O terreno já foi adquirido, e portanto sua compra não faz parte do escopo de projeto.

 O terreno não possui nenhum impedimento legal que possa barrar a construção.

 Os fornecedores cumprirão os acordos firmados no projeto.

 A venda dos imóveis também não faz parte do escopo do projeto. 

 O projeto se limita a entrega da construção do edifício e de uma unidade decorada em

um local disponibilizado pela imobiliária.

11. RESTRIÇÕES

 As equipes contratas devem ter uma experiência mínima comprovada de pelo menos

5 anos.

 O  projeto  da  construção  deve  aproveitar  pelo  menos  90%  da  área  construída

permitida no terreno.

12. RISCOS

 Equipes contratadas podem atrasar suas entregas. 

 Clima pode atrasar a obra.

 Problemas na troca de informação entre diferentes profissionais.

 A execução de alguma atividade pode gerar um resultado com a qualidade inferior ao

esperado.

13. EQUIPE

NOME FUNÇÃO CONTATO

INV. Patrocinador Telefone/email

L.C. Gerente do projeto Telefone/email

F.C. Suporte Administrativo Telefone/email

D.T. Acompanhamento Decorado Telefone/email

G.A. Acompanhamento Edifício Telefone/email
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14. ORGANOGRAMA

15. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

 A composição da equipe de projeto.

 A escolha de bons fornecedores.

 O gerenciamento das atividades, e a coordenação das aquisições.

 A troca de informações entre profissionais diferentes deve ocorrer de forma eficiente.

16. GERENTE DE PROJETO

L.C.  será o gerente de projetos,  e  será responsável  pela elaboração do plano de projeto.

Também será responsável pela execução do projeto, e pelo controle de todos os processos.

17. APROVAÇÃO

Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__

FC DT GA

LC

INV
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4.5. DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Pacotes Planejamento.

Código Atividade EAP 1.1.1.

Responsável LC.

Prazo Estimado 5 dias.

Custo Estimado R$4.100,00.

2. PRINCIPAIS TAREFAS

• Desenvolvimento do plano de projeto.

• Aprovação do plano de projeto com o patrocinador.

3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

• O plano deve ser aprovado pelo gerente do projeto.

3. RECURSOS

LC, FC, DT, GA.

4. ATIVIDADES PREDECESSORAS

-

5. RISCOS

• Alguma parte do plano pode ter sido baseada em uma informação incorreta.

6. APROVAÇÃO

Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__
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DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Pacotes Controle.

Código Atividade EAP 1.1.2.

Responsável LC.

Prazo Estimado 401 dias.

Custo Estimado R$16.400,00.

2. PRINCIPAIS TAREFAS

• Controlar o desempenho do projeto através de:

◦ Reuniões semanais.

◦ Receber relatórios de desempenho.

3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

• Os relatórios devem seguir o padrão estipulado.

3. RECURSOS

LC.

4. ATIVIDADES PREDECESSORAS

1.1.1 – Planejamento.

5. RISCOS

• Demora na percepção de algum problema.

6. APROVAÇÃO

Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__
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DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Pacotes Especificação das contratações.

Código Atividade EAP 1.2.1.3.

Responsável LC.

Prazo Estimado 5 dias.

Custo Estimado R$4.100,00.

2. PRINCIPAIS TAREFAS

• Identificar as principais necessidades de contratações.

• Estabelecer os critérios de escolha de fornecedor/prestador de serviço.

• Estabelecer um processo de contratação.

3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

• Lista de necessidades de cada contratação.

• Processo de contratação.

3. RECURSOS

LC, FC, DT, GA.

4. ATIVIDADES PREDECESSORAS

1.1.1 – Planejamento. 

5. RISCOS

• O processo criado pode ser falho, selecionando um mal fornecedor.

• Se  os  critérios  estabelecidos  forem  muito  rigorosos,  é  possível  que  nenhum

fornecedor se qualifique.

7. APROVAÇÃO

Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__
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DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Pacotes Contratações

Código Atividade EAP 1.2.2 – 1.2.8.

Responsável LC

Prazo Estimado 10 dias.

Custo Estimado R$57.400,00.

2. PRINCIPAIS TAREFAS

• Contratar escritório de arquitetura.

• Contratar escritório responsável pelo projeto estrutural.

• Contratar escritório responsável pelo projeto elétrico.

• Contratar escritório responsável pelo projeto hidrossanitário.

• Contratar escritório responsável pela compatibilização dos projetos.

• Contratar construtora.

• Contratar imobiliária.

3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

• As contratações devem atender as necessidades especficadas no pacote de trabalho

1.2.1.3.

• As  contratações  devem seguir  os  processos  determinados  pelo  pacotede  trabalho

1.2.1.3.

3. RECURSOS

LC, FC, DT, GA.

4. ATIVIDADES PREDECESSORAS

1.2.1.3 – Especificação das contratações.

5. RISCOS

• Alguma das contratações não atende as necessidades.

• Não foi encontrado alguma empresa que atenda as necessidades de alguma categoria.

6. APROVAÇÃO

Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__
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DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Pacotes Projeto decorado.

Código Atividade EAP 1.3.1 (1.3.1.1-1.3.1.3).

Responsável DT

Prazo Estimado 45 dias.

Custo Estimado R$77.500,00.

2. PRINCIPAIS TAREFAS

• Desenvolvimento do projeto arquitetônico da unidade decorada (estudo preliminar,

anteprojeto, projeto legal e aprovações, e projeto executivo).

• Desenvolvimento dos projetos complementares (estrutural e elétrico). 

• Compatibilização dos projetos.

3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

• O resultado final destas atividades deve ser aprovado pela construtora.

3. RECURSOS

LC, DT.

4. ATIVIDADES PREDECESSORAS

1.2.2-1.2.8 – Contratações.

5. RISCOS

• O projeto não atende os requisitos mínimos para ser construído, e portanto deverá ser

revisto.

• A compatibilização do projeto pode falhar em encontrar todas as incompatibilidades.

6. APROVAÇÃO

Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__
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DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Pacotes Projeto Edifício.

Código Atividade EAP 1.3.2 (1.3.2.1-1.3.2.4).

Responsável GA

Prazo Estimado 95 dias.

Custo Estimado R$232.850,00.

2. PRINCIPAIS TAREFAS

• Desenvolvimento do projeto arquitetônico do edifício (estudo preliminar, anteprojeto,

projeto legal e aprovações, e projeto executivo).

• Desenvolvimento dos projetos complementares (estrutural, elétrico, hidrossanitário). 

• Compatibilização dos projetos.

• Desenvolvimento dos documentos para a entrega do edifício (“as-built” e manual do

proprietário).

3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

• O resultado final destas atividades deve ser aprovado pela construtora.

3. RECURSOS

LC, GA.

4. ATIVIDADES PREDECESSORAS

1.2.2-1.2.8 – Contratações.

6. RISCOS

• O projeto não atende os requisitos mínimos para ser construído, e portanto deverá ser

revisto.

• A compatibilização do projeto pode falhar em encontrar todas as incompatibilidades.

7. APROVAÇÃO

Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__
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DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Pacotes Construção Decorado.

Código Atividade EAP 1.4.1 (1.4.1.1-1.4.1.8).

Responsável DT.

Prazo Estimado 65 dias.

Custo Estimado R$211.500,00.

2. PRINCIPAIS TAREFAS

• Construção da unidade decorada seguindo as seguintes etapas: vedação, esquadrias,

instalações elétricas, revestimentos, vidros, serviços complementares, marcenaria, e

compra de móveis.

3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

• Cada etapa será fiscalizada, e deverá cumprir as exigências contratuais.

3. RECURSOS

LC, DT.

4. ATIVIDADES PREDECESSORAS

1.3.1 – Projeto Decorado.

5. RISCOS

• Se as etapas concluídas  não forem aprovadas na fiscalização, o retrabalho gerado

pode atrasar o projeto.

6. APROVAÇÃO

Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__
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DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Pacotes Construção Edifício.

Código Atividade EAP 1.4.2 (1.4.2.1-1.4.2.16).

Responsável GA.

Prazo Estimado 290 dias.

Custo Estimado R$2.819.800,00.

2. PRINCIPAIS TAREFAS

• Construção  do  edifício  seguindo  as  seguintes  etapas:  serviços  preliminares,

movimentação de terra, fundações especiais, infraestrutura, superestrutura, vedação,

esquadrias,  instalações  hidráulicas,  instalações  elétricas,  impermeabilização,

revestimentos, vidros, pintura, serviços complementares, elevadores, e paisagismo.

3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

• Cada etapa será fiscalizada, e deverá cumprir as exigências contratuais.

3. RECURSOS

LC, GA.

4. ATIVIDADES PREDECESSORAS

1.3.2 – Projeto Edifício.

5. RISCOS

• Se as etapas concluídas  não forem aprovadas na fiscalização, o retrabalho gerado

pode atrasar o projeto.

• O número excessivo de dias com o clima que impossibilite a construção pode atrasar

o projeto.

6. APROVAÇÃO

Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__
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DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Pacotes Entregas (Decorado e Edifício).

Código Atividade EAP 1.5.1-1.5.2.

Responsável LC.

Prazo Estimado 2 dias.

Custo Estimado R$1.640,00.

2. PRINCIPAIS TAREFAS

• Entregar a unidade decorada.

• Entregar o edifício.

3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

• Validação do produto com o que foi acordado previamente.

• O edifício deve ser entregue com os documentos de entrega (“As-built” e manual do

proprietário).

3. RECURSOS

LC, DT, GA.

4. ATIVIDADES PREDECESSORAS

1.4.1 – Construção Decorado.

1.4.2 – Construção Edifício.

5. RISCOS

• Alguma diferença entre o que foi acordado e construído, gerando correção em alguma

das construções, e atrasando a entrega.

6. APROVAÇÃO

Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__
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DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Pacotes Lições  aprendidas,  encerramento  de  contratos,

desmobilização dos recursos.

Código Atividade EAP 1.5.3-1.5.5.

Responsável LC

Prazo Estimado 5 dias.

Custo Estimado R$12.300,00.

2. PRINCIPAIS TAREFAS

• Registrar as lições aprendidas no projeto.

• Encerrar todos os contratos.

• Desmobilizar os recursos.

3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

• As lições devem ser registradas de acordo com o padrão fornecido.

3. RECURSOS

LC, FC, DT, GA.

4. ATIVIDADES PREDECESSORAS

1.5.1 – Entrega Decorado.

1.5.2. - Entrega Edifício.

6. RISCOS

• As lições aprendidas não serem registradas.

• O registro das lições aprendidas não seguir o padrão fornecido.

7. APROVAÇÃO

Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__
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4.6. PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO

 O  gerenciamento  do  escopo  deste  projeto  será  baseado  em  dois  documentos:  a

declaração do escopo, e a estrutura analítica do projeto.

 As mudanças no escopo serão avaliadas e classificadas pelo sistema de controle de

mudanças.

 Só as medidas corretivas serão consideradas como mudança do escopo. As inovações

e também as novas características do projeto ou do produto não serão consideradas

desta maneira.

 As solicitações de mudança devem ser realizadas de maneira formal, através de um e-

mail ou de um documento formal, de acordo com o plano de integração.

2. PRIORIZAÇÃO DAS MUDANÇAS DO ESCOPO E RESPOSTAS

 Prioridade zero: mudança urgente, de alto impacto no projeto e em outras áreas. O

gerente  de  projetos  deve  agir  imediatamente,  e  o  patrocinador  também  deve  ser

acionado  imediatamente.  A implementação  desta  mudança deve  ser  priorizada  em

relação as outras mudanças.

 Prioridade um: mudança urgente e de alto impacto no projeto. O gerente de projetos

deve agir imediatamente, e o patrocinador também deve ser acionado imediatamente.

 Prioridade dois:  mudanças  que agregam valor  ao projeto,  e  não causam impactos

negativos relevantes no custo ou no prazo do projeto. Exigem um plano de ação, por

depender de terceiros.

 Prioridade  três:  mudanças  que  influenciam  o  projeto,  porém  não  exigem  uma

mudança imediata devido ao baixo impacto no projeto.

3. FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO

As mudanças  serão  avaliadas  nas  reuniões  semanais  do  CCM – Comitê  do  Controle  de

Mudança. Nesses encontros, o plano de gerenciamento do escopo será reavaliado junto com

os outros planos complementares do projeto.

4. ALOCAÇÃO FINANCEIRA DAS MUDANÇAS NO ESCOPO

As mudanças corretivas devem ser alocadas nas reservas gerenciais, desde que respeitem as

regras que regem as alterações do escopo.

O patrocinador deve ser acionado para as mudanças corretivas que não estão na alçada do

gerente do projeto, ou caso as reservas se esgotem.
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5. GERENCIAMENTO DAS CONFIGURAÇÕES

INÍCIO

Solicitação de 
mudança

Análise da 
solicitação de 

mudança

Correção ou 
mudança?

Impacto no 
sucesso do 

projeto?

Urgência?

Analisar:
-Áreas afetadas;
-Mudança ou 
correção;
-Impacto nos custos;
-Impacto na 
qualidade;
-Impacto nos prazos;
-Impacto nos riscos;

Impacto nos 
custos e/ou 

prazos?

Impacto em outras 
áreas?

Relatório de 
mudanças

Relevante para o 
projeto?

Negociar com o 
patrocinador

Ignorar

Prioridade 3

Prioridade 2

Prioridade 1

Prioridade 0

Informar 
interessados

Informar 
interessados

Informar 
interessados

Informar 
interessados
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6. REGRAS PARA REGER AS ALTERAÇÕES DO ESCOPO

As mudanças com custo de até R$5.000,00; e com impacto de no máximo 10 dias úteis no

cronograma podem ser diretamente aprovadas com o gerente do projeto. Essas mudanças

também devem seguir a requisição formal.

7. ASSUNTOS NÃO PREVISTOS POR ESTE PLANO

As solicitações de mudança que não se enquadram neste documento serão discutidas  no

Comitê de Controle de Mudanças. Se aprovadas, o plano de gerenciamento de escopo deverá

ser imediatamente atualizado.

8. REGISTRO DE MUDANÇAS

DATA RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO

__/__/__ G.P. Descrição da mudança

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

9. APROVAÇÃO

Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__



62

4.7. PLANO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA

PLANO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA DO PROJETO
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA

 O  gerenciamento  do  cronograma  do  projeto  será  feito  através  do  software

ProjectLibre e suas ferramentas, como o gráfico Gant, diagrama de rede, cronograma

dos marcos, e planilhas de desempenho.

 Será usado o método de Valor Agregado, que monitora o custo e o prazo do projeto

simultaneamente. 

 Todas as mudanças no gerenciamento do tempo devem ser requisitadas formalmente

através de e-mail, e as solicitações devem ser avaliadas pelo sistema de controle de

mudanças.

 As atividades com folga igual ou menor a 5 serão consideradas críticas.

 A linha de base só poderá ser alterada com a autorização formal do gerente de projeto

e do patrocinador. Caso isto ocorra, a linha de base deverá ser registrada antes da

alteração.

2. MARCOS DO PROJETO

MARCOS DO PROJETO PREVISÃO

Conclusão do plano de gerenciamento do projeto 05/08/16

Conclusão das contratações 19/08/16

Conclusão do projeto da unidade decorada 21/10/16

Conclusão do projeto do edifício 09/12/16

Conclusão da construção da un. decorada 20/01/17

Conclusão da construção do edifício 19/01/18

Conclusão dos documentos de entrega 02/02/18

Conclusão do projeto 19/02/18
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3. DURAÇÃO DAS ATIVIDADES

Nesta tabela, as linhas que contêm pacotes de trabalho estão com o fundo branco.
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ID ATIVIDADES DURAÇÃO (DIAS)

1 Projeto 401

1.1 Gerenciamento de Projetos 401

1.1.1 Desenvolver plano do projeto 5

1.1.2 Controlar o projeto 401

1.2 Contratações 15

1.2.1 Especificar necessidades p/contratações 5

1.2.2 Contratar escritório arquitetura 10

1.2.3 Contratar escritório responsápel pelo projeto estrutural 10

1.2.4 Contratar escritório responsável pelo projeto elétrico 10

1.2.5 Contratar escritório responsável pelo projeto hidro-sanitário 10

1.2.6 Contratar escritório responsável pela compatibilização 10

1.2.7 Contrtatar Construtora 10

1.2.8 Contratar Imobiliária 10

1.3 Projetos 380

1.3.1 Projeto Decorado 45

1.3.1.1 Arquitetônico 35

1.3.1.1.1 Acompanhar desenvolvimento do Estudo Preliminar 10

1.3.1.1.2 Acompanhar desenvolvimento do Anteprojeto 10

1.3.1.1.3 Acompanhar desenvolvimento do Projeto Legal e Aprovações 5

1.3.1.1.4 Acompanhar desenvolvimento do Projeto Executivo 15

1.3.1.2 Projetos Complementares 10

1.3.1.2.1 Acompanhar desenvolvimento do Projeto estrutural 10

1.3.1.2.2 Acompanhar desenvolvimento do Projeto elétrico 10

1.3.1.3 Acompanhar desenvolvimento da Compatibilização de Projetos 15

1.3.2 Projeto Edifício 380

1.3.2.1 Arquitetônico 65

1.3.2.1.1 Acompanhar desenvolvimento do Estudo Preliminar 20

1.3.2.1.2 Acompanhar desenvolvimento do Anteprojeto 20

1.3.2.1.3 Acompanhar desenvolvimento do Projeto Legal e Aprovações 10

1.3.2.1.4 Acompanhar desenvolvimento do Projeto Executivo 25

1.3.2.2 Projetos Complementares 15

1.3.2.2.1 Acompanhar desenvolvimento do Projeto estrutural 15

1.3.2.2.2 Acompanhar desenvolvimento do Projeto elétrico 15

1.3.2.2.3 Acompanhar desenvolvimento do Projeto hidro-sanitário 15

1.3.2.3 Acompanhar desenvolvimento da Compatibilização de Projetos 15

1.3.2.4 Documentação de Entrega 10

1.3.2.4.1 Acompanhar desenvolvimento do As-built 10
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1.3.2.4.2 Acompanhar desenvolvimento do Manual do Proprietário 10

1.4 Construção 325

1.4.1 Construção Decorado 65

1.4.1.1 Vedação 5

1.4.1.2 Esquadria 5

1.4.1.3 Instalações Elétricas 10

1.4.1.4 Revestimento (piso, parede e forro) 15

1.4.1.5 Vidros 5

1.4.1.6 Serviços complementares 10

1.4.1.7 Marcenaria 15

1.4.1.8 Compra de móveis 10

1.4.2 Construção Edifício 290

1.4.2.1 Serviços Preliminares 5

1.4.2.2 Movimento de Terra 10

1.4.2.3 Fundações Especiais 20

1.4.2.4 Infraestrutura 30

1.4.2.5 Superestrutura 90

1.4.2.6 Vedação 30

1.4.2.7 Esquadrias 30

1.4.2.8 Instalações hidráulicas 30

1.4.2.9 Instalações elétricas 30

1.4.2.10 Impermeabilização e isolação térmica 30

1.4.2.11 Revestimentos (piso, parede e forro) 20

1.4.2.12 Vidros 10

1.4.2.13 Pintura 15

1.4.2.14 Serviços Complementares 10

1.4.2.15 Elevadores 20

1.4.2.16 Paisagismo 10

1.5 Encerramento 281

1.5.1 Entregar Decorado 1

1.5.2 Entregar Construção 1

1.5.3 Registrar lições aprendidas 5

1.5.4 Encerrar contratos 5

1.5.5 Desmobilizar recursos 5
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4. CRONOGRAMA E CAMINHO CRÍTICO DO PROJETO
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5. LINHA DE BASE

O cronograma acima será usado como linha de base do projeto.

6. DURAÇÃO DO PROJETO

O prazo estimado para a entrega do projeto é de 401 dias.

7. ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos necessários para a recuperação de atraso devem ser retirados das reservas de

gerenciais do projeto. Caso a reserva não seja suficiente, ou a quantia seja maior do que a

alçada do gerente de projeto, o patrocinador deve ser acionado para aprovar o gasto.
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8.  AVANÇO DAS ATIVIDADES

O avanço físico será acompanhado semanalmente.  A equipe do projeto deverá reportar  o

avanço através de um relatório semanal. Os relatórios devem se basear no padrão a seguir

para reportar o status de cada atividade.

AVANÇO STATUS

0% Atividade não iniciada.

10% Atividade iniciada.

40% Quase a metade da atividade foi concluída.

60% Mais da metade da atividade concluída.

90% Faltam apenas ajustes e correções para a conclusão.

100% Atividade concluída.

9. APROVAÇÃO

Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__



Gerenciamento 
do Projeto

Contratações
Projetos 
Técnicos

Construção Encerramento

PROJETO

R$13.316,80 R$2.996.236,80 R$13.316,80R$26.633,00 R$388.086,00

R$62.410,00

Reserva Gerencial

R$3.500.000,00
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4.8.PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS

PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO: 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS

 O gerenciamento dos custos do projeto será feito através do software ProjectLibre e de

planilhas de desempenho.

 Será usado o método de Valor Agregado, que monitora o custo e o prazo do projeto

simultaneamente. 

 Todas as mudanças no gerenciamento dos custos devem ser requisitadas formalmente

através de e-mail, e as solicitações devem ser avaliadas pelo sistema de controle de

mudanças.

 Deve ser produzido um relatório mensal com o desempenho do gerenciamento dos

custos e expectativas futuras de mudanças.

 O custo final não será reajustado pelas variações inflacionárias e cambiais. 

2. ESTRUTURA ANALÍTICA DOS CUSTOS DO PROJETO
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3. ORÇAMENTO POR ATIVIDADES

Nesta tabela, as linhas que contêm pacotes de trabalho estão com o fundo branco.
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ID ATIVIDADES CUSTO

1 Projeto

1.1 Gerenciamento de Projetos

1.1.1 Desenvolver plano do projeto R$4.100,00

1.1.2 Controlar o projeto R$16.400,00

1.2 Contratações

1.2.1 Especificar necessidades p/contratações R$4.100,00

1.2.2 Contratar escritório arquitetura R$8.200,00

1.2.3 Contratar escritório responsápel pelo projeto estrutural R$8.200,00

1.2.4 Contratar escritório responsável pelo projeto elétrico R$8.200,00

1.2.5 Contratar escritório responsável pelo projeto hidro-sanitário R$8.200,00

1.2.6 Contratar escritório responsável pela compatibilização R$8.200,00

1.2.7 Contrtatar Construtora R$8.200,00

1.2.8 Contratar Imobiliária R$8.200,00

1.3 Projetos

1.3.1 Projeto Decorado

1.3.1.1 Arquitetônico

1.3.1.1.1 Acompanhar desenvolvimento do Estudo Preliminar R$10.200,00

1.3.1.1.2 Acompanhar desenvolvimento do Anteprojeto R$12.200,00

1.3.1.1.3 Acompanhar desenvolvimento do Projeto Legal e Aprovações R$5.100,00

1.3.1.1.4 Acompanhar desenvolvimento do Projeto Executivo R$15.300,00

1.3.1.2 Projetos Complementares

1.3.1.2.1 Acompanhar desenvolvimento do Projeto estrutural R$10.200,00

1.3.1.2.2 Acompanhar desenvolvimento do Projeto elétrico R$10.200,00

1.3.1.3 Acompanhar desenvolvimento da Compatibilização de Projetos R$14.300,00

1.3.2 Projeto Edifício

1.3.2.1 Arquitetônico

1.3.2.1.1 Acompanhar desenvolvimento do Estudo Preliminar R$28.400,00

1.3.2.1.2 Acompanhar desenvolvimento do Anteprojeto R$40.400,00

1.3.2.1.3 Acompanhar desenvolvimento do Projeto Legal e Aprovações R$14.200,00

1.3.2.1.4 Acompanhar desenvolvimento do Projeto Executivo R$38.500,00

1.3.2.2 Projetos Complementares

1.3.2.2.1 Acompanhar desenvolvimento do Projeto estrutural R$28.050,00

1.3.2.2.2 Acompanhar desenvolvimento do Projeto elétrico R$22.300,00

1.3.2.2.3 Acompanhar desenvolvimento do Projeto hidro-sanitário R$22.300,00

1.3.2.3 Acompanhar desenvolvimento da Compatibilização de Projetos R$17.300,00

1.3.2.4 Documentação de Entrega

1.3.2.4.1 Acompanhar desenvolvimento do As-built R$11.200,00
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1.3.2.4.2 Acompanhar desenvolvimento do Manual do Proprietário R$10.200,00

1.4 Construção

1.4.1 Construção Decorado

1.4.1.1 Vedação R$13.100,00

1.4.1.2 Esquadria R$18.100,00

1.4.1.3 Instalações Elétricas R$14.700,00

1.4.1.4 Revestimento (piso, parede e forro) R$62.300,00

1.4.1.5 Vidros R$8.100,00

1.4.1.6 Serviços complementares R$9.700,00

1.4.1.7 Marcenaria R$52.300,00

1.4.1.8 Compra de móveis R$33.200,00

1.4.2 Construção Edifício

1.4.2.1 Serviços Preliminares R$10.350,00

1.4.2.2 Movimento de Terra R$33.200,00

1.4.2.3 Fundações Especiais R$103.900,00

1.4.2.4 Infraestrutura R$77.100,00

1.4.2.5 Superestrutura R$798.800,00

1.4.2.6 Vedação R$127.100,00

1.4.2.7 Esquadrias R$249.600,00

1.4.2.8 Instalações hidráulicas R$312.100,00

1.4.2.9 Instalações elétricas R$125.850,00

1.4.2.10 Impermeabilização e isolação térmica R$72.100,00

1.4.2.11 Revestimentos (piso, parede e forro) R$605.150,00

1.4.2.12 Vidros R$63.200,00

1.4.2.13 Pintura R$118.550,00

1.4.2.14 Serviços Complementares R$23.200,00

1.4.2.15 Elevadores R$66.400,00

1.4.2.16 Paisagismo R$33.200,00

1.5 Encerramento

1.5.1 Entregar Decorado R$820,00

1.5.2 Entregar Construção R$820,00

1.5.3 Registrar lições aprendidas R$4.100,00

1.5.4 Encerrar contratos R$4.100,00

1.5.5 Desmobilizar recursos R$4.100,00
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4. PLANILHA DE DESEMBOLSO

ID DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
TRIMESTRE 3-16

07/16 08/16 09/16

1 Projeto R$ 0,00 R$ 66.463,16 R$ 77.163,16
1.1 Gerenciamento de Projetos R$ 0,00 R$ 4.963,16 R$ 863,16

1.1.1 Planejamento R$ 4.100,00

1.1.2 Controle R$ 863,16 R$ 863,16

1.2 Contratações R$ 0,00 R$ 61.500,00 R$ 0,00
1.2.1 Especificação das necessidades p/contratações R$ 4.100,00

1.2.2 Contratação escritório arquitetura R$ 8.200,00

1.2.3 Contratação escritório responsápel pelo projeto estrutural R$ 8.200,00

1.2.4 Contratação escritório responsável pelo projeto elétrico R$ 8.200,00

1.2.5 Contratação escritório responsável pelo projeto hidro-sanitário R$ 8.200,00

1.2.6 Contratação escritório responsável pela compatibilização R$ 8.200,00

1.2.7 Contratação Construtora R$ 8.200,00

1.2.8 Contratação Imobiliária R$ 8.200,00

1.3 Projetos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 76.300,00
1.3.1 Decorado R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.900,00

1.3.1.1 Arquitetônico R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.500,00
1.3.1.1.1 Estudo Preliminar R$ 10.200,00

1.3.1.1.2 Anteprojeto R$ 12.200,00

1.3.1.1.3 Projeto Legal e Aprovações R$ 5.100,00

1.3.1.1.4 Executivo

1.3.1.2 Projetos Complementares R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.400,00
1.3.1.2.1 Projeto estrutural R$ 10.200,00

1.3.1.2.2 Projeto elétrico R$ 10.200,00

1.3.1.3 Compatibilização de Projetos

1.3.2 Edifício R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.400,00
1.3.2.1 Arquitetônico R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.400,00

1.3.2.1.1 Estudo Preliminar R$ 28.400,00

1.3.2.1.2 Anteprojeto

1.3.2.1.3 Projeto Legal e Aprovações

1.3.2.1.4 Projeto Executivo

1.3.2.2 Projetos Complementares R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.3.2.2.1 Projeto estrutural

1.3.2.2.2 Projeto elétrico

1.3.2.2.3 Projeto hidro-sanitário

1.3.2.3 Compatibilização de Projetos

1.3.2.4 Documentação de Entrega R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.3.2.4.1 As-built

1.3.2.4.2 Manual do Proprietário

1.4 Construção R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.4.1 Construção Decorado R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.4.1.1 Vedação

1.4.1.2 Esquadria 

1.4.1.3 Instalações elétricas

1.4.1.4 Revestimento (piso, parede e forro)

1.4.1.5 Vidros

1.4.1.6 Serviços complementares

1.4.1.7 Marcenaria

1.4.1.8 Compra de móveis

1.4.2 Construção Edifício R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.4.2.1 Serviços Preliminares

1.4.2.2 Movimento de Terra

1.4.2.3 Fundações Especiais

1.4.2.4 Infraestrutura

1.4.2.5 Superestrutura

1.4.2.6 Vedação

1.4.2.7 Esquadrias

1.4.2.8 Instalações hidráulicas

1.4.2.9 Instalações elétricas

1.4.2.10 Impermeabilização e isolação térmica

1.4.2.11 Revestimentos (piso, parede e forro)

1.4.2.12 Vidros

1.4.2.13 Pintura

1.4.2.14 Serviços Complementares

1.4.2.15 Elevadores

1.4.2.16 Paisagismo

1.5 Encerramento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.5.1 Entrega Decorado

1.5.2 Entregar Construção

1.5.3 Lições aprendidas

1.5.4 Encerramento de contratos

1.5.5 Desmobilização recursos

TOTAL R$ 0,00 R$ 66.463,16 R$ 77.163,16
ACUMULADO R$ 0,00 R$ 66.463,16 R$ 143.626,32
AVANÇO 0,00% 1,93% 4,18%
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TRIMESTRE 4-16 TRIMESTRE 1-17
10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17

R$ 98.163,16 R$ 144.813,16 R$ 141.813,16 R$ 191.083,16 R$ 863,16 R$ 77.963,16
R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16

R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 84.200,00 R$ 111.150,00 R$ 17.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 29.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 15.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 15.300,00

R$ 14.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 14.300,00

R$ 54.600,00 R$ 111.150,00 R$ 17.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 54.600,00 R$ 38.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 40.400,00

R$ 14.200,00

R$ 38.500,00

R$ 0,00 R$ 72.650,00 R$ 17.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 28.050,00

R$ 22.300,00

R$ 22.300,00

R$ 17.300,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 13.100,00 R$ 32.800,00 R$ 123.650,00 R$ 189.400,00 R$ 0,00 R$ 77.100,00
R$ 13.100,00 R$ 32.800,00 R$ 80.100,00 R$ 85.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 13.100,00

R$ 18.100,00

R$ 14.700,00

R$ 62.300,00

R$ 8.100,00

R$ 9.700,00

R$ 52.300,00

R$ 33.200,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.550,00 R$ 103.900,00 R$ 0,00 R$ 77.100,00
R$ 10.350,00

R$ 33.200,00

R$ 103.900,00

R$ 77.100,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 820,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 820,00

R$ 98.163,16 R$ 144.813,16 R$ 141.813,16 R$ 191.083,16 R$ 863,16 R$ 77.963,16
R$ 241.789,47 R$ 386.602,63 R$ 528.415,79 R$ 719.498,95 R$ 720.362,11 R$ 798.325,26

7,03% 11,25% 15,37% 20,93% 20,96% 23,22%
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TRIMESTRE 2-17 TRIMESTRE 3-17
04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17

R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 799.663,16 R$ 127.963,16 R$ 863,16
R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16

R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 798.800,00 R$ 127.100,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 798.800,00 R$ 127.100,00 R$ 0,00

R$ 798.800,00

R$ 127.100,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 799.663,16 R$ 127.963,16 R$ 863,16
R$ 799.188,42 R$ 800.051,58 R$ 800.914,74 R$ 1.600.577,89 R$ 1.728.541,05 R$ 1.729.404,21

23,25% 23,27% 23,30% 46,56% 50,28% 50,31%
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TRIMESTRE 4-17 TRIMESTRE 1-18
10/17 11/17 12/17 01/18 02/18 03/18

R$ 760.513,16 R$ 669.213,16 R$ 142.613,16 R$ 100.463,16 R$ 35.383,16 R$ 0,00
R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 0,00

R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16 R$ 863,16

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.400,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.400,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.400,00 R$ 0,00
R$ 11.200,00

R$ 10.200,00

R$ 759.650,00 R$ 668.350,00 R$ 141.750,00 R$ 99.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 759.650,00 R$ 668.350,00 R$ 141.750,00 R$ 99.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 249.600,00

R$ 312.100,00

R$ 125.850,00

R$ 72.100,00

R$ 605.150,00

R$ 63.200,00

R$ 118.550,00

R$ 23.200,00

R$ 66.400,00

R$ 33.200,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.120,00 R$ 0,00

R$ 820,00

R$ 4.100,00

R$ 4.100,00

R$ 4.100,00

R$ 760.513,16 R$ 669.213,16 R$ 142.613,16 R$ 100.463,16 R$ 35.383,16 R$ 0,00
R$ 2.489.917,37 R$ 3.159.130,53 R$ 3.301.743,68 R$ 3.402.206,84 R$ 3.437.590,00 R$ 3.437.590,00

72,43% 91,90% 96,05% 98,97% 100,00% 100,00%
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5. CURVA S  (DESEMBOLSO NO DECORRER DO PROJETO)

6. RESERVAS GERENCIAIS

Foi atribuído para esse projeto R$62.410,00 de reservas gerenciais, que servirão para cobrir

gastos referentes a mudanças dos outros planos do projeto.

Caso a reserva se esgote, somente o patrocinador poderá adicionar dinheiro a reserva.

7. AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO

O controle do gerenciamento do orçamento deve ocorrer diariamente. Os resultados desse

controle serão apresentados nas reuniões semanais, e deverão culminar no relatório mensal

de desempenho.

8. AUTONOMIA DO GERENTE DE PROJETO

Os gastos de até R$5.000,00, sejam em contingência de riscos ou em ações corretivas, devem

ser autorizados pelo gerente do projeto. Eles devem seguir o modelo formal de solicitação.

Gastos acima deste valor devem ser autorizados também pelo patrocinador, e também devem

ser requisitados de maneira formal.

9. APROVAÇÃO

Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__

07/16 09/16 11/16 01/17 03/17 05/17 07/17 09/17 11/17 01/18 03/18

0,00%
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40,00%
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120,00%

Curva S
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4.9. PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO: 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

 Os  padrões  e  requisitos  da  qualidade  do  projeto  devem  ser  alinhados  com  a

expectativa do patrocinador. Depois de aprovados, não poderão ser adicionados mais

requisitos, evitando assim o aumento do prazo e dos custos do projeto. 

 Todas  as  mudanças  no  gerenciamento  da  qualidade  devem  ser  requisitadas

formalmente através de e-mail, e as solicitações devem ser avaliadas pelo sistema de

controle de mudanças.

 As entregas que não estiverem em conformidade com o seu escopo devem ser tratadas

como medidas corretivas.

 O objetivo deste plano é garantir a conformidade nos processos do projeto, eliminando

o retrabalho e o desperdício.

2. TÓPICOS DO PLANO DE QUALIDADE

 Acompanhamento e controle das contratações:

◦ Toda  a  equipe  do  projeto  participará  da  especificação  das  necessidades  de

contratação,  em que as principais  diretrizes  para a contratação serão definidas.

Nesta atividade, também será especificado o conteúdo e a qualidade desejada de

cada entrega a ser adquirida, evitando desentendimentos entre a equipe do projeto

e a parte contratada.

◦ Após  a  definição,  o  gerente  do  projeto  aprovará  as  diretrizes,  que  devem ser

seguidas no desenvolvimento do projeto.

 Acompanhamento e controle do desenvolvimento dos projetos técnicos: 

◦ O  recurso  DT  é  responsável  pelo  acompanhamento,  pela  supervisão,  pela

comunicação,  pela  administração  de  interfaces,  e  pelas  demais  atividades

relacionadas  as  empresas  contratadas  para  desenvolver  os  projetos  técnicos  da

unidade decorada. Os produtos finais (os projetos técnicos) devem ser aprovados

pelo gerente do projeto.

◦ O  recurso  GA  é  responsável  pelo  acompanhamento,  pela  supervisão,  pela

comunicação,  pela  administração  de  interfaces,  e  pelas  demais  atividades

relacionadas  as  empresas  contratadas  para  desenvolver  os  projetos  técnicos  do

edifício.  Os  produtos  finais  (os  projetos  técnicos)  devem  ser  aprovados  pelo

gerente do projeto.

 Acompanhamento e controle das construções:

◦ O  recurso  DT  é  responsável  pelo  acompanhamento,  pela  supervisão,  pela

comunicação,  pela  administração  de  interfaces,  e  pelas  demais  atividades

relacionadas  as  empresas  contratadas  para  executar  a  construção  da  unidade

decorada.  Um relatório  de  acompanhamento  deve  ser  entregue  ao  gerente  do
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projeto mensalmente.

◦ O  recurso  GA  é  responsável  pelo  acompanhamento,  pela  supervisão,  pela

comunicação,  pela  administração  de  interfaces,  e  pelas  demais  atividades

relacionadas as empresas contratadas para executar a construção do edifício. Um

relatório  de  acompanhamento  deve  ser  entregue  ao  gerente  do  projeto

mensalmente.

3. PRODUTOS OU SERVIÇOS A SEREM ADQUIRIDOS

 Projetos arquitetônicos para a unidade decorada e para o edifício.

 Projetos estruturais para a unidade decorada e para o edifício.

 Projetos elétricos para a unidade decorada e para o edifício.

 Projeto hidrossanitário para o edifício.

 Compatibilização de projetos para a unidade decorada e para o edifício.

 Construção da unidade decorada e do edifício.

4. AVALIAÇÃO DOS CONTRATADOS

Os critérios de avaliação e o processo de contratação serão abordados no plano de

gerenciamento de aquisições.

5. ATIVIDADES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO

As atividades de recebimento e aceitação devem contemplar:

 Planejamento das atividades de recebimento e de aceitação.

 Execução dessas atividades.

 Emissão  de  termos  que  comprovem  o  recebimento  e  a  aceitação,  provisório  e

definitivo de cada entrega.

6. NÃO CONFORMIDADES

As entregas que não estão de acordo com os padrões de qualidade estipulados devem

gerar ações corretivas, fazendo com que a qualidade se torne satisfatória.

A avaliação da qualidade das entregas ocorrerá através da análise de relatórios e da

fiscalização da execução dos trabalhos.

7. ALOCAÇÃO FINANCEIRA DAS MUDANÇAS

As  mudanças  no  gerenciamento  da  qualidade  devem  ser  alocadas  nas  reservas

gerenciais. Caso as reservas se esgotem, ou se a mudança solicitada ultrapasse o valor

estipulado como alçada do gerente de projeto, o patrocinador deverá ser acionado.

8. APROVAÇÃO
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Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__
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4.10. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO: 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. EQUIPE DO PROJETO

NOME FUNÇÃO CONTATO

INV. Patrocinador Telefone/email

L.C. Gerente do projeto Telefone/email

F.C. Suporte Administrativo Telefone/email

D.T. Acompanhamento Decorado Telefone/email

G.A. Acompanhamento Edifício Telefone/email

2. ORGANOGRAMA

FC
Suporte 

administrativo

DT
Gerente unidade 

decorada

GA
Gerente edifício

LC
Gerente do projeto

INV
Patrocinador
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3.  MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Essa matriz define as responsabilidades de cada membro da equipe.

R-Responsável.

A-Apoio.

MEMBRO  DA

EQUIPE

PLANOS
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 d
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R
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LC R A A R A A R R R A A A A R R A

FC A R R A A A A A A A A A R

DT A R A A A A R R

GA A A R A A A R R

6. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Cada membro da equipe será avaliado mensalmente pelo gerente do projeto, através

de uma reunião individual.

Em cada semestre, haverá uma avaliação em que cada membro da equipe, incluindo o

gerente do projeto será avaliado por todos os outros membros.

Essas avaliações deverão cobrir os seguintes pontos:

 Feedback  positivo  sobre  as  habilidades  e  competências  de  cada  membro,  visando

reconhecer as principais qualidades pessoais e dar continuidade aos comportamentos

assertivos.

 Feedback negativo  sobre  as  habilidades  e  competências  de cada membro,  visando

identificar oportunidades de melhorar o desempenho de cada membro e da equipe.

 Discussões e sugestões para aumentar a eficiência do trabalho e a coesão da equipe.

7. ALOCAÇÃO FINANCEIRA DAS MUDANÇAS

As  mudanças  no  gerenciamento  dos  recursos  humanos  devem  ser  alocadas  nas

reservas  gerenciais.  Caso  as  reservas  se  esgotem,  ou  se  a  mudança  solicitada

ultrapasse o valor estipulado como alçada do gerente de projeto, o patrocinador deverá

ser acionado.

8. APROVAÇÃO

Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__
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4.11. PLANO DE GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO

PLANO DE GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO: 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO

 Os meios de comunicação usados serão:

◦ E-mail.

◦ Documentos formais.

◦ Atas das reuniões.

◦ Aplicativo de mensagem instantânea para celular.

 Toda segunda-feira,  as 8:00AM, será realizada uma reunião formal,  com todos os

membros da equipe do projeto. 

 Para  solicitar  a  alteração  de  data  de  qualquer  processo  de  gerenciamento  de

comunicação, é necessário fazer a requisição formal através de e-mail ou documento

para o gerente do projeto com pelo menos 48 horas de antecedência do início do

evento. Para a data ou hora do evento serem alteradas, é necessário que o gerente do

projeto aprove a mudança.

2. RELATÓRIOS

Para facilitar o trabalho de gerenciamento, serão usados frequentemente os seguintes

relatórios:

 Relatório semanal do avanço das atividades, descrevendo o avanço de cada atividade.

 Relatório semanal simplificado do controle do orçamento, contendo a análise de valor

agregado.

 Relatório  mensal  do  desempenho  dos  custos,  contendo  informações  do  relatório

semanal simplificado do controle do orçamento, e também expectativas demudanças

no orçamento.
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3.  MATRIZ DE COMUNICAÇÃO

Essa matriz define como ocorrerá a comunicação entre as partes interessadas no projeto.

E-Emite.

C-Conhecimento.

A-Aprova.

S-Supervisiona.

P-Participa.

DOCUMENTOS, MEIO DE COMUNICAÇÃO

IN
V

 

L
C

F
C

D
T

G
A

E
sc

ri
tó

ri
o
s 

d
e 

ar
q
. 
e 

en
g
.

E
sc

ri
tó

ri
o

 d
e 

co
m

p
at

ib
il

iz
aç

ão

C
o
n
st

ru
to

ra

Im
o
b
il

iá
ri

a

Ó
rg

ão
s 

re
g
u
la

d
o
re

s

Relatório gerencial A E

Relatório de avanço das atividades C A E E E

Ata da reunião semanal C A E C C

Cronograma de atividades C E P P P

Cronograma financeiro C E P P P

Relatório do desempenho dos custos C S E E P P P P

Relatório de serviços de terceiros S E E P P P P

Relatório de mudanças S E P P

E-mail, documentos C E P P P P P P P C

4. EVENTOS

 Reunião de kick-off:

◦ O objetivo da reunião de kick-off é iniciar o projeto.

◦ Será uma reunião com todos os membros da equipe.  Todos terão a chance de

conhecer melhor o projeto e discutir suas expectativas.

◦ Na reunião,  será  apresentado  o  projeto,  seus  produtos  finais  e  suas  principais

atividades.

◦ O responsável pelo evento será o gerente do projeto.

◦ Ele ira ocorrer no dia 01/08/2016, as 8 horas, na sala de reunião.

◦ Deverá ser realizada uma ata desta reunião.

 Reunião do comitê de mudança:

◦ O  objetivo  desta  reunião  é  avaliar  as  solicitações  demudança  que  afetam

diretamente o resultado do projeto.

◦ Esta reunião ocorrerá semanalmente, a partir da primeira semana do projeto, todas

as segundas-feiras, as 8 horas, na sala de reunião.
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◦ Ela envolverá as partes interessadas na mudança solicitada. 

◦ Deverá ser realizada uma ata desta reunião.

 Reunião de avaliação dos membros da equipe:

◦ O objetivo desta reunião é avaliar a performance dos membros da equipe.

◦ Ela  ocorrerá  mensalmente,  sempre  na  última  sexta-feira  de  cada  mês,  e  será

iniciada as 8 horas da manhã.

◦ Ela será individual, com cada membro da equipe. Portanto, serão várias reuniões

de feedback sequenciais. Em cada uma, os participantes serão o gerente do projeto

e o membro da equipe a ser avaliado.

◦ No fim de cada semestre, com data a ser marcada pelo gerente do projeto em cada

caso, será realizada uma sessão de avaliação de cada membro da equipe por todos

os outros.

◦ Deverá ser realizada uma ata desta reunião.

 Reunião de avaliação do plano do projeto:

◦ O objetivo desta reunião é reavaliar os planos complementares do projeto.

◦ Esta reunião ocorrerá uma vez por mês, na sala de reunião, na primeira segunda-

feira de cada mês. Ela será iniciada após a reunião do comitê de mudança.

◦ Toda a equipe do projeto deve participar destas reuniões.

◦ Deverá ser realizada uma ata desta reunião.

4. APROVAÇÃO

Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__
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4.12. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO: 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

 O gerenciamento de risco envolve os riscos identificados antes do início do projeto,

assim como os  riscos que surgirem a partir  do controle de riscos,  no decorrer  do

projeto.

 O resultado do planejamento está na análise quantitativa de cada risco, e na resposta

dada a ele, sejam ações mitigadoras ou de contingência.

 A identificação  de  novos  riscos  deve  ser  incorporada  ao  sistema  integrado  de

mudanças.

 Como o  projeto  não  envolve  a  comercialização  das  unidades  construídas,  fatores

externos, reacionado ao mercado e a macroeconomia não serão considerados.

 A partir  dos  riscos  estabelecidos,  percebeu-se que não seria  possível  estimar  com

precisão os custos dos impactos, e portanto, a análise será apenas qualitativa.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

ID RISCO

1 Ambiguidade na especificação do escopo.

2 Algum membro da equipe sair do projeto.

3 Especificação  das  aquisições  pode  eliminar  todos  os  possíveis  prestadores  de

serviço.

4 Especificação  das  aquisições  não  ser  rígida  o  suficiente  para  atrair  apenas

prestadores de serviço de boa qualidade.

5 Algum prestador de serviço pode não cumprir os termos acordados.

6 Equipes contratadas podem atrasar suas entregas. 

7 Problemas na troca de informação entre diferentes profissionais.

8 Incompatibilização de projetos.

9 Falta de informações técnicas na execução das obras.

10 Clima pode atrasar a obra.

11 Greves dos funcionários da construtora podem atrasar o cronograma.

12 Acidente no canteiro de obras.

13 A execução de alguma atividade pode gerar um resultado com a qualidade inferior
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ao esperado.

14 Indisponibilidade de algum material especificado no projeto.

15 A entrega pode não corresponder a expectativa do patrocinador.

3. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

PROBABILIDADE (P) IMPACTO (I) QUALIFICAÇÃO

ESCALA PROBABILIDADE ESCALA IMPACTO (P X I)

1 0%-20% 1 Impacto mínimo 1-5: Baixíssimo

2 21%-40% 2 Impacto pequeno 6-10: Baixo

3 41%-60% 3 Impacto moderado 11-15: Médio

4 61%-80% 4 Impacto significativo 16-20: Alto

5 81%-100% 5 Impacto gravíssimo 21-25: Altísssimo

4. QUALIFICAÇÃO DOS RISCOS

ID RISCO PROBABILIDADE IMPACTO QUALIFICAÇÃO

1 Ambiguidade na especificação

do escopo.

2 4 8

2 Algum membro da equipe sair

do projeto.

2 2 4

3 Especificação  das  aquisições

pode  eliminar  todos  os

possíveis  prestadores  de

serviço.

1 3 3

4 Especificação  das  aquisições

não ser rígida o suficiente para

atrair  apenas  prestadores  de

serviço de boa qualidade.

3 3 9

5 Algum  prestador  de  serviço

pode  não  cumprir  os  termos

acordados.

4 4 16

6 Equipes  contratadas  podem

atrasar suas entregas. 

4 3 12

7 Problemas  na  troca  de 4 4 16
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informação  entre  diferentes

profissionais.

8 Incompatibilização de projetos. 4 5 20

9 Falta  de  informações  técnicas

na execução das obras.

2 4 8

10 Clima pode atrasar a obra. 2 2 4

11 Greves  dos  funcionários  da

construtora  podem  atrasar  o

cronograma.

1 2 2

12 Acidente no canteiro de obras. 2 3 6

13 A  execução  de  alguma

atividade  pode  gerar  um

resultado  com  a  qualidade

inferior ao esperado.

3 4 12

14 Indisponibilidade  de  algum

material  especificado  no

projeto.

1 3 3

15 A  entrega  pode  não

corresponder  a  expectativa  do

patrocinador.

1 5 5

5. RESPOSTAS AOS RISCOS

As respostas aos riscos podem ser: aceitar, prevenir, transferir ou mitigar.

ID RISCO QUALIFICAÇÃO RESPOSTA DESCRIÇÃO

1 Ambiguidade na especificação

do escopo.

8 Prevenir O planejamento do projeto

será baseado nas melhores

práticas do PMI, e serão

usadas ferramentas 

2 Algum membro da equipe sair

do projeto.

4 Aceitar

3 Especificação  das  aquisições

pode  eliminar  todos  os

possíveis  prestadores  de

serviço.

3 Mitigar Caso ocorra, a especificação

será revista.

4 Especificação  das  aquisições

não ser rígida o suficiente para

9 Prevenir No processo de

especificação das
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atrair  apenas  prestadores  de

serviço de boa qualidade.

contratações, os critérios

serão estipulados de acordo

com as melhores práticas do

mercado.

5 Algum  prestador  de  serviço

pode  não  cumprir  os  termos

acordados.

16 Prevenir Prevenir através de

cláusulas contratuais que

punam o descumprimento

das entregas.

6 Equipes  contratadas  podem

atrasar suas entregas. 

12 Prevenir Prevenir através de

cláusulas contratuais que

punam o descumprimento

do prazo das entregas.

7 Problemas  na  troca  de

informação  entre  diferentes

profissionais.

16 Prevenir Estipular como a troca de

informações técnicas

ocorrerá (exemplo: arquivos

dwg).

8 Incompatibilização de projetos. 20 Transferir Contratar um escritório

especializado na

compatibilização de

projetos. 

9 Falta  de  informações  técnicas

na execução das obras.

8 Prevenir Estipular no escopo de cada

contratação tudo que deverá

constar em cada projeto.

10 Clima pode atrasar a obra. 4 Aceitar -

11 Greves  dos  funcionários  da

construtora  podem  atrasar  o

cronograma.

2 Aceitar -

12 Acidente no canteiro de obras. 6 Prevenir Especificar na contratação

da construtora rigorosas

medidas de segurança.

13 A  execução  de  alguma

atividade  pode  gerar  um

resultado  com  a  qualidade

inferior ao esperado.

12 Prevenir Os projetos técnicos

deverão estar detalhados, e

as entregas devem seguir o

projeto. Além disso, serão

realizadas medições e

visitas de acompanhamento

da execução.

14 Indisponibilidade  de  algum

material  especificado  no

projeto.

3 Mitigar Caso ocorra, será

requisitada a troca do

material no projeto.
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15 A  entrega  pode  não

corresponder  a  expectativa  do

patrocinador.

5 Prevenir O patrocinador irá

acompanhar todo o projeto

regularmente, seja através

de relatórios ou de

inspeções.

6. REVISÃO DOS RISCOS

O plano de gerenciamento de risco será reavaliado mensalmente, junto com os outros

planos complementares do projeto. Nessa reavaliação, será possível identificar novos

riscos.

7. ALOCAÇÃO FINANCEIRA DAS MUDANÇAS

As mudanças no gerenciamento dos riscos, como respostas a novos riscos, devem ser

alocadas nas reservas gerenciais, especificadas no plano de gerenciamento de custos.

Caso as reservas se esgotem, ou se a mudança solicitada ultrapasse o valor estipulado

como alçada do gerente de projeto, o patrocinador deverá ser acionado.

8. APROVAÇÃO

Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__
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4.13. PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES

PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO

AUTOR: L.C. VERSÃO: 1

PATROCINADOR: INV. DATA: 01/08/2016

1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES

 O objetivo  deste  plano  é  nortear  todas  as  contratações  que  ocorrerão  no  projeto,

garantindo  que  a  seleção  de  cada  aquisição  resulte  na  contratação  de  um  bom

serviço/fornecedor, e também que as entregas adquiridas ocorram dentro dos termos

estipulados (escopo, qualidade, custo e prazo). 

 O gerente de projetos deverá assinar todos os contratos de aquisições, sendo ele o

responsável por cada aquisição.

 A seleção dos fornecedores e prestadores de serviço devem seguir aspectos éticos,

como igualdade, imparcialidade, probidade administrativa, legalidade, e moralidade.

 A  especificação  de  cada  contratação  ocorrerá  no  pacote  de  trabalho  “1.2.1  –

Especificação das necessidades de contratação”, em serão estipulados os critérios de

avaliação para cada serviço a ser contratado.

 As solicitações de mudança devem ser realizadas de maneira formal, através de um e-

mail ou de um documento formal, de acordo com o plano de integração.

 O gerenciamento das aquisições envolve a definição dos critérios para as contratações,

as  contratações,  o  acompanhamento  dos  serviços  contratas,  a  entrega  do  que  foi

contratado, e acaba no encerramento dos contratos de cada aquisição.

2. ESPECIFICAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES

A EAP do projeto estabelece quais serão os itens adquiridos através do item “1.2 –

Contratações”. O processo de especificação das contratações deve responder a todos

os tópicos citados.

 Produto ou serviço a ser adquirido.

 Entregas do produto/serviço.

 Especificação de cada entrega.

 Itens obrigatórios da proposta.

 Itens qualificatórios.

 Modelo contratual.

 Metodologia de avaliação (avaliação durante a execução do serviço, podendo resultar

em advertências a parte contratada, ou até mesmo no cancelamento do contrato).
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3. ETAPAS DAS CONTRATAÇÕES

Cada contratação seguirá as seguintes etapas:

1. Especificação da contratação – pacote de trabalho 1.2.1.

2. Divulgação da contratação a possíveis fornecedores/prestadores de serviço.

3. Avaliação das propostas recebidas.

4. Escolha de fornecedor/prestador de serviço.

5. Assinatura do contrato.

6. Avaliação periódica do fornecimento/serviço prestado.

7. Se  necessário,  pedido  formal  de  readequação  do  produto/serviço  prestado,  ou  de

conduta inadequada.

8. Recebimento formal do produto da aquisição.

9. Encerramento do contrato.

4. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

Para a contratação dos serviços a serem prestados no projeto, será adotado o modelo

de  “proposta”,  em  que  cada  prestador  de  serviço  envia  sua  proposta,  e  ela  será

analisada de acordo com o preço, e também de acordo com outros aspectos.

No  processo  de  especificação  das  contratações,  serão  estipulados  os  critérios

obrigatórios e qualificatórios de cada contratação, assim como uma pontuação para os

critérios  qualificatórios.  Assim,  as  propostas  que  não  atenderem  os  critérios

obrigatórios serão eliminadas, e as propostas restantes serão classificadas de acordo

com o sistema de pontuação estabelecido. A proposta melhor colocada neste sistema

de avaliação deverá ser contratada.

5. APROVAÇÃO

Patrocinador: INV

ASSINATURA

Data:__/__/__
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5. CONCLUSÃO

Através da realização deste trabalho é possível observar que as melhores práticas de

gerenciamento de projetos oferecem uma abordagem holística a qualquer projeto, incluindo os

projetos de construção civil. Ao estabelecer as ferramentas para se abordar as diversas áreas

de conhecimento  de gerenciamento de projetos,  é  perceptível  que o uso de um plano de

projetos completo facilita a função de gerenciar o projeto. Além disso, o plano de projeto evita

uma série de falhas que poderiam ocorrer, gerando um impacto negativo na chance de sucesso

do projeto.
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