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Resumo 

O trabalho aqui apresentado tem como finalidade principal o desenvolvimento de um plano de 

gerenciamento de projeto para instalação física de equipamento em linha de produção, com 

foco nos principais processos indicados pelo PMBOK e de forma que possa ser aplicado afim 

de evitar gastos não planejados. Como base e fator motivador, utilizou-se a demanda real de 

uma indústria do setor automotivo, adequando dessa forma os principais processos à 

especificação deste caso. 

 

 Palavras Chave:  Gerenciamento. Projeto. Equipamento. Produção. 

    



 

Abstract 

The current dissertation has as main purpose the development of a project management plan 

for physical installation of equipment in production line, focusing in the main processes 

indicated by the PMBOK, which can be applied in order to avoid unplanned expenses. As a 

basis and motivator factor, was used the real demand from an industry in the automotive 

sector, adjusting the main processes to the specifications of this case. 

 Key Words: Management. Project. Equipment. Production. 
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1 INTRODUÇÃO  

O trabalho aqui apresentado utiliza-se de especificações de um caso real que foi 

solicitado por uma indústria do setor automotivo localizada na grande Curitiba cuja 

identificação não será revelada. Após aquisição de determinado equipamento, foi solicitado ao 

escritório de projetos da empresa em questão, o desenvolvimento de um plano de 

gerenciamento para sua instalação em linha de montagem. 

1.1 O PROBLEMA 

Identificou-se na empresa em questão que, para a aquisição de equipamentos, mostra-se 

robusto o processo de planejamento de compras, uma vez que é comum a atuação de um 

comprador para intermediar junto ao fornecedor, esse mesmo suporte não é encontrado na 

etapa de instalação.  

A falta de um plano estruturado para gerenciar a instalação de determinado 

equipamento acarreta basicamente em duas condições : perda de produtividade e/ou 

retrabalhos posteriores. Em ambos os casos, sempre haverá um gasto que não estava sendo 

planejado. 

O problema que buscou-se solucionar com a elaboração deste estudo pode ser resumido 

na seguinte pergunta: “Como evitar gastos não planejados referentes à instalação de 

equipamento em linha de montagem?” 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo principal do corrente projeto é desenvolver um plano de projeto para 

instalação de equipamento em linha de produção, com foco nos principais processos indicados 

pelo PMBOK, de forma que possa ser utilizado a fim de diminuir e/ou evitar gastos não 

planejados 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Após a padronização de produção proposta por Henry Ford em 1913, intensificou-se a 

necessidade da utilização de equipamentos e dispositivos em linha de montagem para garantir 

maior produtividade sem comprometer a qualidade do produto ofertado. Diante do cenário 
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econômico atual, cada vez mais competitivo, o sucesso de uma industria está relacionado 

diretamente à força com que se busca diminuir os desperdícios com custos não planejados. 

1.4 METODOLOGIA 

A metodologia deste trabalho é do tipo qualitativa, de forma a planejar o contexto de 

aplicação das técnicas de gerenciamento de projeto. A pesquisa quanto ao meio é 

bibliográfica, visto que é baseada em consultas de modelos, técnicas e ferramentas de 

gerenciamento já descritas na literatura. Com relação ao fim, esta pesquisa será do tipo 

descritiva e aplicada, a ser desenvolvida com base na avaliação de métodos e ferramentas 

inseridas no contexto do projeto em questão. O universo relacionado ao corrente projeto, é o 

do setor industrial, caracterizado pela produção e ou manufatura de produtos em conjunto 

com a  utilização de equipamentos.  

1.5 ESTRUTURAÇÃO 

Para melhor desenvolvimento do projeto buscou-se primeiramente entender o escopo da 

demanda, os objetivos e a justificativa, e principalmente como o plano de gerenciamento que 

viria à ser proposto poderia contribuir com a formulação do trabalho de conclusão de curso 

em questão.  

Em seguida, buscou-se desenvolver o plano de gerenciamento levando em conta a 

necessidade específica apresentada alinhada com os aprendizados acadêmicos, nessa etapa foi 

importante selecionar dentre dos 47 processos propostos pelo PMBOK quais deveriam 

receber uma maior relevância. 

Após o completo desenvolvimento do plano de projeto tem-se a conclusão do trabalho, 

verificando a entrega final com as expectativas e objetivos iniciais. Ainda nesta etapa deve ser 

apontado os principais pontos da condução do trabalho, assim como os problemas 

encontrados. 

Conectado com a conclusão do projeto apresenta-se os possíveis desdobramentos, tanto 

no aspecto de apontar as áreas mais carentes de estudos mais aprofundados, como a possível 

expansão à casos similares. 

Finalizando este trabalho faz-se a referência bibliográfica às fontes utilizadas para 

embasamento dos conceitos apresentados, seguido dos apêndices e anexos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com a definição apresentada no  Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK (2013)), projeto é “um esforço temporário empreendido para criar um produto, 

serviço ou resultado único”. 

Segundo Júnior (2012), o projeto, independentemente do fim que busca atender, é o 

conjunto de ações coordenadas por racionalidade e metodologia específica, visando atingir a 

concretização de um anseio, de uma ideia ou de algum objeto material, com o maior êxito e 

satisfação possível. 

O projeto deve ser bem estruturado de forma que o planejamento possa abranger todas as 

fases e em todos os níveis, na  figura 1, ilustra-se a relação proposta pelo Guia PMBOK  5ªed. 

entre as áreas de conhecimento e os grupos de processos. 

  

Figura 1 –A relação entre as áreas de conhecimento e os grupos de processo. Fonte : Mulcahy (2013) 

 

O plano de gerenciamento do projeto é uma atividade iterativa elaborada de forma 

progressiva ao longo do ciclo de vida do projeto. A elaboração progressiva envolve a 

melhoria contínua e o detalhamento de um plano conforme informações mais detalhadas e 

específicas. (PMI, 2013).  
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2.1 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO EM PROJETOS 

O gerenciamento de integração do projeto inclui processos e atividades para identificar, 

definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dentro dos grupos de 

processos de gerenciamento do projeto. Integração inclui características de unificação, 

consolidação, comunicação e ações integradoras que são essenciais para a execução 

controladora do projeto. (PMBOK, 2013).  

Mulcahy (2013) afirma que deve-se pensar na integração como um meio de equilibrar 

uns com os outros todos os processos das áreas de conhecimento (gerenciamento do escopo, 

tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições e partes 

interessadas). 

Com base no guia PMBOK, a decomposição do gerenciamento da integração, assim 

como sua localização entre os grupos de processo, pode ser observada na tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1 – Decomposição do gerenciamento da integração em projetos. Fonte : O autor (2016). 

GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO GRUPO 

Desenvolver o termo de abertura do projeto Iniciação 

Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto Planejamento 

Orientar e gerenciar o trabalho do projeto Execução 

Monitorar e controlar o trabalho no projeto Monitoramento e controle 

Realizar o controle integrado de mudanças Monitoramento e controle 

Encerrar o projeto ou a fase Encerramento 

 

2.2 GERENCIAMENTO DO ESCOPO EM PROJETOS 

Segundo Sotille et al. (2014) o gerenciamento de escopo é o processo que garante que o 

projeto inclui todo o trabalho requerido, e somente o trabalho requerido, para completá-lo 

com sucesso. É a base para o planejamento do projeto e para a criação da sua linha base... a 

declaração do escopo corresponde a um anteprojeto do trabalho que deverá refletir em um 

conjunto de definições de consenso entre as partes interessadas a respeito do escopo do 

projeto. 
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Com base no guia PMBOK, a decomposição do gerenciamento de escopoo, assim como 

sua localização entre os grupos de processo, pode ser observada na tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 2 – Decomposição do gerenciamento de escopo em projetos. Fonte : O autor (2016). 

GERENCIAMENTO DO ESCOPO GRUPO 

Planejar o gerenciamento do escopo Planejamento 

Coletar os requisitos Planejamento 

Definir o escopo Planejamento 

Criar EAP Planejamento 

Validar o escopo Monitoramento e controle 

Controlar o escopo Monitoramento e controle 

 

Conforme proposto por Sergio (2016), deve-se utilizar um template (ANEXO II) para 

elaboração da declaração do escopo, que deve ser composta pelas seguintes informações : 

 Nome do projeto; 

 Objetivos finais refinados (justificativas); 

 Objetivos imediatos (requisitos do resultado do projeto); 

 Premissas / Hipóteses; 

 Exclusões; 

 Estruturação do projeto; 

 Principais entregas. 

 

Segundo Mulcahy(2013), “...embora a EAP possa parecer um organograma corporativo, 

ela não é! Ela tem uma função diferente. A EAP permite dividir um projeto aparentemente 

impraticável em partes que você pode planejar, organizar, gerenciar e controlar. A criação da 

EAP é um esforço para decompor as entregas e o trabalho necessário para produzí-las em 

partes menores, chamadas de pacotes de trabalho. Um exemplo de EAP pode ser 

representando abaico pela figura 2. 
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Figura 2 – Exemplo de EAP. Fonte: PMBOK (2013, Pág. 129). 

 

2.3 GERENCIAMENTO DO TEMPO EM PROJETOS 

Com base no guia PMBOK, a decomposição do gerenciamento de escopoo, assim como 

sua localização entre os grupos de processo, pode ser observada na tabela 3 abaixo. 

Tabela 3 – Decomposição do gerenciamento do tempo em projetos. Fonte : O autor (2016). 

GERENCIAMENTO DO TEMPO GRUPO 

Planejar o gerenciamento do cronograma Planejamento 

Definir as atividades Planejamento 

Sequenciar as atividades Planejamento 

Estimar recursos das atividades Planejamento 

Estimar as durações das atividades Planejamento 

Desenvolver o cronograma Planejamento 

Controlar o cronograma Monitoramento e controle 

 

Para sequenciamento das atividades utiliza-se o Método do Diagrama de Precedência 

(MDP) apresentado no Guia PMBOK, uma técnica usada para construir um modelo de 

cronorgrama em que as atividades por nós e ligadas graficamente por um ou mais 

relacionamentos lógicos para mostrar a sequência em que as atividades devem ser executadas: 
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 Término para início (TI) : Um relacionamento lógico em que uma atividade 

sucessora não pode começar até que uma atividade predecessora tenha terminado. 

 Término para término (TT) : Um relacionamento lógico em que uma atividade 

sucessora não pode terminar até que uma atividade predecessora tenha terminado. 

 Ínicio para início (II) : Um relacionamento lógico em que uma atividade sucessora 

não pode ser iniciada até que uma atividade predecessora tenha sido iniciada. 

 Ínicio para término (IT) : Um relacionamento lógico em que uma atividade 

sucessora não pode ser terminada até que uma atividade predecessora seja inicada. 

 

Figura 3 – Exemplo de sequenciamento de atividades. Fonte: PMBOK (2013, Pág. 157). 

 

2.4 GERENCIAMENTO DOS CUSTOS EM PROJETOS 

O gerenciamento de custos tem início na fase de planejamento, com as estimativas para 

determinar o gastos futuros, podendo dessa forma criar um orçamento inicial. Durante o 

decorrer do projeto, toda e qualquer alteração em seu escopo trará diretamente impactos ao 

orçamento plenajeado assim como à proposta de gerenciamento de custo em vigor. 

De acordo com Vargas (2005), o objetivo do gerenciamento de custos é garantir que 

haja capital disponível suficiente para que todos os recursos necessários para a realização das 

atividades do projeto estejam disponíveis.  
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Segundo o guia PMBOK, o gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos 

envolvidos em estimativas, orçamentos e controle de custos, de modo que o projeto possa ser 

terminado dentro do orçamento aprovado. Dessa forma, quatro processos são envolvidos ao 

gerenciamento de custos, sendo eles :  

1) Planejar o gerenciamento de custos; onde é determinado quais recursos financeiros 

e em que quantidades serão utilizados. 

2) Estimar os custos; estima-se os custos dos recursos do projeto, considerando vários 

cenários que impactam a formação dos custos do projeto. 

3) Determinar o orçamento; onde cria-se a linha de base de custos para que seja 

acompanhado a performance do projeto. Um modelo para essa tarefa pode ser 

observado abaixo na fugura 4. 

4) Controlar os custos; realiza-se as avaliações dos fatores que afetam o planejamento 

de custos e a linha de base. 

 

Figura 4 – Modelo para determinar orçamento de projeto. Fonte : Mulcahy (2013) 
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2.5 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE EM PROJETOS 

Segundo definição apresentada em Mulcahy (2013), o gerenciamento da qualidade 

inclui criar e seguir políticas e procedimentos para garantir que um projeto atenda às 

necessidades definidas que deveria atender, do ponto de vista do cliente. Também podemos 

dizer que significa garantir que um projeto seja terminado sem desvios em relação aos 

requisitos do projeto.  

Com base no guia PMBOK, a decomposição do gerenciamento da qualidade, assim como 

sua localização entre os grupos de processo, pode ser observada na tabela 4 abaixo. 

Tabela 4 – Decomposição do gerenciamento da qualidade em projetos. Fonte : O autor (2016). 

GERENCIAMENTO DA QUALIDADE GRUPO 

Planejar o gerenciamento da qualidade Planejamento 

Realizar a garantia da qualidade Execução 

Controlar a qualidade Monitoramento e controle 

 

2.6 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS EM PROJETOS 

O planejamento de recursos humanos é usado para determinar e identificar recursos 

com as habilidades necessárias para o sucesso do projeto. O plano de gerenciamento dos 

recursos humanos descreve como os papéis e responsabilidades, a estrutura hierárquica e o 

gerenciamento do pessoal serão abordados e estruturados dentro do projeto (PMBOK, 2013). 

Com base no guia PMBOK, a decomposição do gerenciamento dos recursos humanos, 

assim como sua localização entre os grupos de processo, pode ser observada na tabela 5 

abaixo. 

Tabela 5 – Decomposição do gerenciamento dos recursos humanos. Fonte : O autor (2016). 

GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS GRUPO 

Planejar o gerenciamento dos recursos humanos Planejamento 

Mobilizar a equipe do projeto Execução 

Desenvolver a equipe do projeto Execução 

Gerenciar a equipe do projeto Execução 
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Uma matriz de responsabilidade (MR) é uma tabela que mostra os recursos alocados a 

cada pacote de trabalho. Um exemplo de MR é o gráfico RACI (Responsável pela execução, 

responsável pela aprovação, é consultado e informado), representada pela figura 5. 

 

Figura 5 – Matriz RACI. Fonte: PMBOK (2013, Pág. 262) 

 

2.7 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES EM PROJETOS 

A comunicação certamente é uma das áreas de conhecimento mais importantes para o 

gerente de projetos (GP), senão for a mais importante. Ela representa cerca de 90% do tempo 

do GP e é o elo de ligação entre as pessoas, as ideias e as informações.Além disso, a maioria 

dos problemas dos projetos são oriundos de falha de comunicação e existe uma forte 

correlação entre o desempenho do projeto e a habilidade do GP em administrar as 

comunicações (Montes, 2016). 

Com base no guia PMBOK, a decomposição do gerenciamento das comunicações, assim 

como sua localização entre os grupos de processo, pode ser observada na tabela 6 abaixo. 

 

Tabela 6 – Decomposição do gerenciamento das comunicações em projeto. Fonte : O autor (2016). 

GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES GRUPO 

Planejar o gerenciamento das comunicações Planejamento 

Gerenciar as comunicações Execução 

Controlar as comunicações Monitoramento e controle 
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 Ainda segundo o Guia PMBOK, lista-se as habilidades de comunicação comuns ao 

gerenciamento do projeto : 

 Escutar ativamente e de modo eficaz; 

 Perguntar, discutindo idéias e situações para assegurar um entendimento melhor; 

 Educar a fim de aumentar o conhecimento da equipe para que ela seja mais 

eficaz; 

 Levantar dados para identificar ou confirmar informações; 

 Definir administrar as expectativas; 

 Persuadir uma pessoa, equipe ou organização a executar uma ação; 

 Motivar para encorajar ou reassegurar; 

 Orientar para melhorar desempenho e alcançar os resultados desejados; 

 Negociar para conseguir acordos mutuamente aceitáveis entre as partes; 

 Solucionar conflitos para evitar impactos negativos; e 

 Resumir, recapitular e identificar as etapas seguintes. 

 

2.8 GERENCIAMENTO DOS RISCOS EM PROJETOS 

Segundo Abraham (2012), o termo risco é originado do latim risicu ou riscu, que 

significa ousar, proveniente de um pensamento embasado em algo negativo ou que pode não 

dar certo, porém, atualmente esta visão foi remodelada com a inclusão da qualificação e da 

quantificação dos riscos e os possíveis ganhos ou perdas em um planejamento tanto em 

âmbito profissional quanto pessoal. 

Com base no guia PMBOK, a decomposição do gerenciamento dos riscos, assim como 

sua localização entre os grupos de processo, pode ser observada na tabela 7 abaixo. 

 

Tabela 7 – Decomposição dos riscos em projeto. Fonte : O autor (2016). 

GERENCIAMENTO DOS RISCOS GRUPO 

Planejar o gerenciamento dos riscos Planejamento 

Identificar os riscos Planejamento 

Realizar análise qualitativa dos riscos Planejamento 
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Realizar análise quantitativa dos riscos Planejamento 

Planejar as respostas aos riscos Planejamento 

Controlar os riscos Monitoramento e controle 

 

Um exemplo de template utilizado para gerenciamento dos riscos em projetos pode ser 

observado abaixo na tabela 8. 

Tabela 8 – Exemplo de ferramenta para análise de riscos. Fonte : O autor (2016). 

 

2.9 GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES EM PROJETOS 

O gerenciamento de aquisições inclui os processos necessários para comprar ou adquirir 

um produto, serviço ou resultados externos à equipe. Abrange os processos de gerenciamento 

de contratos e controle de mudanças que são necessários para desenvolver e administrar 

contratos ou pedidos de compra emitidos por membros autorizados da equipe do projeto. 

(PMBOK, 2013). 

Com base no guia PMBOK, a decomposição do gerenciamento das aquisições, assim 

como sua localização entre os grupos de processo, pode ser observada na tabela 9 abaixo. 

 

Tabela 9 – Decomposição do gerenciamento das aquisições em projeto. Fonte : O autor (2016). 

GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES GRUPO 

Planejar o gerenciamento das aquisições Planejamento 

Conduzir as aquisições Execução 

Controlar as aquisições Monitoramento e controle 

Encerrar as aquisições Encerramento 

 

Cód.  Grau  Descrição do risco  Prob  Impacto Descrição do Impacto  Ação  Descrição da ação  Custo 

1  12 
Falha parcial ou 
total na instalação 
do telhado. 

3‐Média 5‐ Alto 
Atrasos nas obras 
internas da construção 

Mitigar 
Contratação de 
mão de obra 
especializada 

R$ 
3.000,00 

2  04  Desastres naturais.  1‐Baixa 
4‐Muito 
Alto 

Comprometimento da 
construção e 
interrupção das obras 

Trasnefir
Contratar seguro 
que cubra os 
custos  

R$ 
10.000,00
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Para escolha de fornecedore pode ser utilizado um sistema de ponderação ilustrado por 

Mulcahy (2013) na figura abaixo. 

 

Figura 6 – Ecemplo de um sistema de ponderação. Fonte: Mulcahy (2013, Pág. 496) 

 

2.10 GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS EM PROJETOS 

Segundo  Guia PMBOK 5ed (2013),  Stakeholder é um indivíduo, grupo ou organização 

que pode afetar, ser afetada ou sentir-se afetada por uma decisão, atividade ou resultado de 

um p2rojeto. As partes interessadas podem estar ativamente envolvidas no projeto ou ter 

interesses que possam ser positiva ou negativamente afetados pelo desempenho ou término do 

projeto. As partes interessadas podem também exercer influência sobre o projeto, suas 

entregas e sobre a equipe do projeto. 

Segundo Mulcahy (2013), O engajamento das partes interessadas pode variar de alienado 

do projeto ou resistente a ele a neutro, apoiador ou até mesmo interessado em assumir um 

papel de liderança no projeto. Considerar a atitude e o interesse da cada uma das partes 

interessadas no projeto lhe ajudará a determinar o nível de engajamento necessário para tornar 

o projeto bem-sucedido. 

Com base no guia PMBOK, a decomposição do gerenciamento das partes interessadas, 

assim como sua localização entre os grupos de processo, pode ser observada na tabela 10 

abaixo. 
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Tabela 10 – Decomposição do gerenciamento das partes interessadas. Fonte : O autor (2016). 

GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS GRUPO 

Identificar as partes interessadas Iniciação 

Planejar o gerenciamento das partes interessadas Planejamento 

Gerenciar o engajamento das partes interessadas Execução 

Controlar o engajamento das partes interessadas Monitoramento e controle 

 

À seguir é apresentado o modelo classificatório de grau de “Poder/Interesse” para análise 

das partes interessadas, agrupando-as com base no seu nível de autoridade (“poder”) e seu 

nível de preocupação (“interesse”) em relação aos resultados do totais ou parciais do projeto. 

 

Figura 7 - Exemplo de rede de poder/interesse. Fonte : O Autor (2016) 
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3 PLANO DE PROJETO 

3.1 GERENCIAMENTO DO ESCOPO 

Objetivos do projeto 

 Como objetivo principal define-se: Possibilitar que a instalação do equipamento em 

questão seja estruturada em forma de projeto, considerando os impactos e demandas de cada 

uma das áreas de conhecimento segundo orientação do PMBOK. Como objetivo secundário 

tem-se a elaboração e apresentação das principais ferramentas de gerenciamento de projetos 

sendo aplicadas em um caso real que pode facilmente ser adaptado para casos semelhantes. 

Delimitação do escopo 

O escopo deste projeto limita-se à instalação do equipamento, teste funcional de seus 

recursos e sua entrega em condições de uso, excluindo as etapas prévias de compra, transporte 

e recebimento, assim como as etapas posteriores de utilização na produção e manutenção. A 

responsabilidade deste projeto não se estende às configurações e especificações técnicas do 

equipamento, uma vez que não contempla seu desenvolvimento, dessa forma está fora do 

escopo qualquer tipo de modificação do produto ou validação de sua performance. As 

adequações necessárias para possibilitar a instalação, posicionamento e funcionamento do 

equipamento estão limitadas ao espaço correspondente à sua utilização, e não serão 

consideradas as necessidades em áreas externas à estação de trabalho em questão. 

Restrições 

Como restrição de tempo tem-se que 20 dias corridos após a abertura oficial do projeto 

deve-se entregar a primeira versão do plano de projeto. Para as demais fases tem-se adicionais 

95 dias totalizando 115 dias até seu completo encerramento. Ainda no âmbito cronológico, 

delimita-se as atividades do projeto dentro da jornada de trabalho comum, horário comercial e 

apenas em dias úteis. 

Como restrição de custos foi estabelecido o orçamento de R$ 50.000,00 que deve ser 

dedicado exclusivamente às despesas com a instalação do equipamento, sem a possibilidade 

de aumento. Esse valor foi estipulado previamente ao calcular o trabalho necessário nas 

últimas instalações. 
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Premissas 

Foram estabelecidas como premissas básicas para o desenvolvimento do projeto: 

 A área de instalação do equipamento estará disponível para adequações desde o início 

deste projeto; 

 Não haverá mudança no time do projeto; 

 Não haverá atraso na entrega do equipamento; 

 O orçamento destinado às despesas com a instalação do equipamento já foi 

previamente aprovado; 

 As adequações de layout não devem impactar à produção corrente em especial às 

estações vizinhas; 

 O gerenciamento de aquisições e custos podem ser tratados juntos neste projeto. 

Estrutura Analítica do Projeto 

 Para melhor gerenciamento da instalação de equipamento é proposto um formato 

semelhante ao utilizado pelo processo de PDCA (plan, do, check, act), como pode ser 

observado na figura 8. Para melhor visualização das entregas, essa mesma EAP é melhor 

detalhada no apêndice a, seguida do dicionário da EAP no apêndice b. 

 

Figura 8 – Estrutura Analítica do Projeto. Fonte : O autor (2016) 

 

Equipe do Projeto 

 A equipe de projeto é composta por um representante de cada área que tem influência 

direta na instalação do equipamento em questão, conforme figura 9. Cada membro da equipe 

tem como função principal garantir que os requisitos das respectivas áreas estão sendo 

atendidos com a entrega final deste projeto. Esse time deve participar ativamente desde a 
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elaboração da EAP, até a o encerramento de todas as atividades propostas. A cooperação entre 

os membros do time será o principal fator para sucesso do projeto. 

 

Figura 9 – Equipe do Projeto. Fonte : Autoral (2016) 

 

3.2 GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS 

Em seguida serão apresentados os principais stakeholders identificados, assim como um 

plano para gerenciar seu engajamento com o projeto. 

Identificação 

Os grupos gerenciais e de coordenação, possuem grande poder de influência, uma vez 

que é composto pelos gestores funcionais dos membros da equipe do projeto, porém seu 

interesse é relativamente baixo. Para esse grupo deve se reportar status do andamento do 

projeto e solicitar decisões estratégicas para problemas que não possam ser resolvidos pela 

equipe.  

Os operadores não possuem poder para influenciar nem interesse no desenvolvimento 

do projeto, para esse grupo deve-se focar em mantê-los sempre informados sobre as principais 

atividades do projeto. 

O grupo que possuí alto interesse no desenvolvimento do projeto, mas com baixo poder 

para influenciá-lo, é composto pela área comercial, que busca após instalação do equipamento 

e automatização da operação obter melhor rentabilidade do produto ofertado, e pelos 

fornecedores e prestadores de serviços contratados pelo projeto. 

O grupo de aliados, com alto poder de influência e interesse no sucesso do projeto, 

composto pelo patrocinador, equipe do projeto e o próprio GP. O engajamento e satisfação 
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desse grupo está diretamente ligado com o sucesso do projeto pois são os principais 

responsáveis pelo seu desenvolvimento. 

 

Figura 10 – Identificação dos Stakeholders. Fonte : Autoral (2016) 

Engajamento 

 Decidiu-se classificar os stakeholders identificados em relação ao grau de engajamento 

de cada um da seguinte forma : Não informado / Resistente / Neutro / Apoiador / Líder. Como 

parte da entrega de um plano de projeto eficiente identificou-se a situação corrente (C) e 

definiu-se um plano de ação para levar ao estado desejado (D) cada uma das partes 

envolvidas. 

Tabela 11 – Matriz de engajamento dos stakeholders. Fonte : Autoral (2016) 

Stakeholder 
Não- 

informado 
Resistente Neutro Apoiador Líder Ações 

Patrocinador 
   

C D 
 

Manter bem informado. 
Alcançar suas expectativas. 

Equipe 
   

C D 
Atribuir responsabilidades. 

Suportar à equipe nas decisões tomadas. 

GP 
    

C D 
Tomar decisões. 

Orientar o time do projeto. 

Gerência 
  

C D 
 

Manter bem informado. 
Apresentar os benefícios gerados 

Coordenação 
  

C D 
 

Manter bem informado. 
Apresentar os benefícios gerados 

Vendas C 
  

D 
 

Apresentar os benefícios gerados 

Fornecedores C 
  

D 
 

Requisitar suporte e dedicação. 
Apresentar impactos possíveis. 

Operadores C 
 

D 
  

Apresentar os benefícios gerados. 
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3.3 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

Para 76% das empresas, a falha na comunicação é o principal motivo para os projetos 

fracassarem. É o que aponta um levantamento realizado pelo PMI (Project Management 

Institute Brasil), com 300 empresas de grande porte (Mamona, 2010). Afim de garantir uma 

comunicação eficaz entre todas as partes interessadas no projeto foi elaborado esquema 

apresentado na tabela 12 como proposta para gerenciar a comunicação durante todo o projeto. 

Tabela 12 – Plano de comunicação. Fonte : Autoral (2016) 

Forma Envolvidos Periodicidade Observações 

Reunião de 
kick-off 

Stakeholders Única 
Apresentação do escopo, da equipe de trabalho e 
início das atividades. 

Reunião do 
projeto 

Equipe do projeto Semanal 
Acompanhamento das entregas e atividades do 
projeto. 

Reunião do 
comitê diretivo 

Gerência / 
Coordenação / GP Quinzenal 

Apresentação de status do projeto e solicitação de 
suporte em decisões. 

Reunião de 
departamento 

Equipe do projeto Quinzenal 
Solicitar suporte específico em suas áreas quando 
necessário. 

Reunião com 
fornecedores 

Equipe do projeto / 
Fornecedores Semanal Pedidos de compra, acompanhamento e pagamento.

Informativos 
gerais 

Stakeholders Eventual 
Informação prévia sobre atividades e/ou entregas 
do projeto. 

Reunião de 
encerramento 

Stakeholders 
Única Encerramento oficial das atividades. 

Quadro de 
atividades 

Stakeholders 
Semanal Relação de atividades que necessitam de suporte. 

Ata das 
reuniões 

Stakeholders 
- 

Oficializar pauta de reunião, lista de participantes e 
decisões domadas 

Lições 
Aprendidas 

Stakeholders 
Única 

Documentar informações especiais para posterior 
consulta. 

 

3.4 GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA 

Segundo a definição do Guia PMBOK (2013) sobre projeto tem-se que : “Um projeto é 

um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. 

Dessa forma fica claro que todo projeto deve ter seus marcos e entregas bem-definidos ao 

longo do tempo. Foi definido que semanalmente, durante a reunião da equipe de projeto será 

avaliado a conclusão parcial das entregas e consequentemente atualização do cronograma. 
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Figura 11 - Cronograma macro. Fonte : Autoral (2016) 

 

Foi levantado na análise de risco do projeto, ao observar o caminho crítico (Apêndice 

b), que as entregas de instalação poderiam comprometer o sucesso do projeto em caso de 

atrasos então decidiu-se inserir uma reserva de segurança de 03 dias para cobrir qualquer 

atraso nesta etapa do projeto, pode ser melhor observado na figura 12. 

 

 

Figura 12 - Reserva de segurança no caminho crítico. Fonte : Autoral (2016) 
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Figura 13 - Cronograma detalhado. Fonte : Autoral (2016) 



22 

 

3.5 GERENCIAMENTO DE CUSTOS E AQUISIÇÕES 

Após especificadas as necessidades do projeto, foi criado o conjunto de entregas de 

aquisições, onde se encontram os pacotes detalhados a seguir e estratificado na tabela 13. 

Definiu-se, por normal comercial da empresa, que todos os produtos adquiridos localmente 

devem ter pagamento no ato da compra e que serviços prestados no fechamento do mês 

seguinte ao encerramento do projeto. 

Contratação de mão-de-obra de 02 operadores durante os 14 dias de instalação, ao 

preço total de R$ 8.000,00, confirmação de serviço e liberação de serviço após aceite técnico. 

Disponibilização de ferramentas necessárias para instalação, onde observou-se a 

necessidade de compra de material especial para essa operação. Seguindo orçamento 

fornecido previamente, essa aquisição é totalizada em R$ 5.000,00. 

Será necessária a atualização da estação de trabalho, esse serviço é composto por 

disponibilização de 02 pontos de energia, demarcação da estação, e instalação de barreira de 

segurança. Deve ser executado por uma empresa terceirizada de manutenção predial, onde 

pelo menos 03 concorrentes devem participar da licitação. Estima-se para esse serviço, com 

base no histórico de atividades semelhantes à essa, um custo de R$ 30.000,00.  

Em resposta aos riscos levantados, uma verba adicional foi planejada para 

contingências, esse item será detalhado no capítulo específico de gerenciamento de riscos. 

Tabela 13 – Controle financeiro do projeto. Fonte : Autoral (2016) 

ID  Descrição   Orçamento   Pagamento 

1  Mão‐de‐obra   R$       8.000,00   30/11/2016 

2  Ferramentas   R$       5.000,00   19/08/2016 

3  Adequação de layout   R$    30.000,00   30/11/2016 

4  Resposta aos riscos   R$       6.000,00   30/11/2016 

1  Total  R$    49.000,00   ‐ 
 

3.6 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

Na empresa em questão é adotado o plano de garantia da qualidade em projetos, 

relacionando as ferramentas da qualidade à especificação do produto e/ou projeto. Definiu-se 

então para o corrente projeto, utilização das seguintes ferramentas e processos :  

 Gerenciamento de Riscos; 
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 Lições Aprendidas; 

 Auditoria do Produto; 

 PRIME (Project Realization with Issue Management Excellence); 

 Em seguida será detalhado a forma de aceite definida para cada um dos requisitos 

apontados. 

Tabela 14 – Matriz da qualidade do projeto. Fonte : Autoral (2016) 

# Área Descrição Verificação EAP 

1 Gerenciamento Cumprimento do prazo estipulado 
Encerramento antes 

de 28/10/2016 
5 

2 Finanças Controle financeiro dentro do orçamento estipulado 
R$ 50.000,00 (-10% 

| +0%) 
1.2.3 

3 Produção Adequação da estação para instalação do equipamento Aceite Técnico 4.3 

4 Qualidade Equipamento posicionado e instalado Aceite Técnico 4.3 

5 Qualidade Recursos do equipamento em condições de uso Teste funcional 4.1 

6 Gerenciamento Todos as ações concluídas Documentação 5.1 

7 Qualidade Ações finalizadas para todos os riscos identificados Documentação 5.1 

8 Finanças Pagamento planejado de todas as contas. Pagamentos  5.2 

 

3.7 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 Matriz de Responsabilidades 

 Em seguida será apresentado a matriz de responsabilidades do projeto na tabela 15, o 

principal objetivo dessa ferramenta é garantir que cada pacote de trabalho tenha um 

responsável bem definido. A metodologia é a ferramenta RACI, onde a relação de cada 

indivíduo com a entrega pode ser dado através das seguintes formas: R–Responsável; A–

Aprovador; C-Consultar; I-Informar. 
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Tabela 15 – Matriz de responsabilidades do projeto. Fonte : Autoral (2016) 

ENTREGAS 

G
P
 

P
R
O
D
U
Ç
Ã
O
 

P
R
O
C
ES
SO

 

Q
U
A
LI
D
A
D
E 

M
A
N
U
TE
N
Ç
Ã
O
 

FI
N
A
N
Ç
A
S 

P
A
TR

IO
C
IN
A
D
O
R
 

G
ER

ÊN
C
IA
 

C
O
O
R
D
EN

A
Ç
Ã
O
 

V
EN

D
A
S 

FO
R
N
EC

ED
O
R
ES
 

O
P
ER

A
D
O
R
ES
 

Abertura de Projeto  R I I I I I A I I  ‐  ‐ I

Escopo  R  I  I  I  I  I  C  I  I  I  I  I 

Cronograma  R  C  C  C  C  C  A  I  I  I  I  I 

Custos  R C C C C C I I I  ‐  ‐ I

Qualidade  R C C C C C A I I  ‐  ‐ I

Comunicação  R  C  C  C  C  C  I  I  I  ‐  ‐  I 

Riscos  R  C  C  C  C  C  I  I  I  ‐  ‐  I 

Aquisição  R C C C C C I I I  ‐  ‐ I

Stakeholder  R  C  C  C  C  C  I  I  I  ‐  ‐  I 

RH  R  C  C  C  C  C  I  I  I  ‐  ‐  I 

Integração  R  C  C  C  C  C  I  I  I  ‐  ‐  I 

Revisão do  Plano de Projeto  R I I I I I A I I  I  I I

Lista de  necessidades  A  I  R  A  I  I  I  I  I  ‐  I  ‐ 

Sequência de  execução  R  C  A  C  C  C  I  I  I  ‐  I  ‐ 

Cronograma  detalhado   R  C  A  C  C  C  I  I  I  I  I  I 

Análise de riscos  A C C R C C I I I  I  I I

Contratação de MO  C  I  C  I  R  A  I  I  I  ‐  R  ‐ 

Ferramentas  C  I  C  I  R  A  I  I  I  ‐  R  ‐ 

Layout  C  I  C  I  R  A  I  I  I  ‐  R  ‐ 

Revisão da  Preparação  R I I I I I A I I  I  I I

Posicionamento  C  I  A  C  R  I  I  I  I  ‐  I  I 

Mecânica  C  I  A  C  R  I  I  I  I  ‐  I  I 

Elétrica  C I A C R I I I I  ‐  I I

Hidráulica  C  I  A  C  R  I  I  I  I  ‐  I  I 

Ajustes   C  I  C  A  R  I  I  I  I  ‐  I  I 

Teste funcional  C  R  A  C  I  I  I  I  I  ‐  I  I 

Lista de divergências  A C C R C C C I I  ‐  I I

Aceite técnico  C  C  C  R  A  C  A  I  I  I  I  I 

Documentação  R  C  C  C  C  C  A  I  I  I  I  I 

Pagamentos  C  I  I  I  I  R  A  I  I  ‐  I  ‐ 

Lições aprendidas R C C C C C A I I  I  I I

 

Disponibilidade dos Recursos 

Como premissa básica deste projeto tem-se a garantia de disponibilização dos recursos 

humanos para formação do time de projeto e atuação durante todo seu desenvolvimento, não 

havendo necessidade de treinamento, uma vez que os mesmos são representantes das áreas de 

atuação com vasta experiência em projetos similares.  
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Durante a fase de instalação do equipamento em questão será necessário contar 

participação de mão-de-obra especializada, para esse caso, 02 operadores serão contratados.  

A atuação dos recursos humanos da equipe do projeto tem início na abertura do projeto 

e estende-se até o encerramento do projeto, não havendo dessa forma a liberação parcial 

desses recursos. 

3.8 GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Para gerenciamento de riscos do projeto em questão optou-se por abordar os processos 

que o integram de forma única e simultânea, enquanto são identificados deve-se então realizar 

análise qualitativa e quantitativa, planejar respostas e posteriormente controlá-los. Conforme 

decorrer do projeto novos riscos serão identificados e novas tratativas devem ser adotadas. 

Em seguida é apresentada a matriz de gerenciamento dos riscos identificados até o momento. 

Tabela 16 – Matriz de gerenciamento de riscos. Fonte : Autoral (2016) 

Cód.  Grau 
Descrição do 
risco 

Prob  Impacto
Descrição do 
Impacto 

Ação  Descrição da ação  Custo 

1  15 

Falha parcial ou 
total na 
instalação do 
equipamento 

3‐
Média

5‐Muito 
Alto 

Atraso das 
atividades 
decorrentes e na 
entrega do projeto

Mitigar 

Inserir no 
cronograma 
reserva de 
segurança após 
atividades de 
instalação 

none 

2  12 
Adequação do 
layout não 
satisfatória 

3‐
Média

4‐Alto 

Retrabalho e 
atraso na 
instalação do 
equipamento. 

Prevenir 

Contratar serviço 
da empresa que 
garantir suporte 
de especialista 

R$ 
2.000,00

3  9 

Indisponibilidade 
de mão‐de‐obra 
especializada 
para contratação 

3‐
Média

3‐
Médio 

Não ter o suporte 
necessário para 
garantir qualidade 
da entrega 

Prevenir 
Contratar reserva 
dos recursos 

R$     
500,00 

4  9 

Riscos funcionais 
do equipamento 
não 
identificados 

3‐
Média

3‐
Médio 

Retrabalho e 
comprometimento 
da qualidade do 
projeto 

Transferir
Adquirir serviço 
de apreciação de 
riscos 

R$ 
3.500,00

5  8 

Dificuldade em 
identificar itens 
necessários de 
ajuste 

2‐
Baixa 

4‐Alto 
Impossibilidade de 
conduzir a entrega 
de aceite técnico 

Mitigar 

Acompanhamento 
do responsável 
pelo ajuste 
durante teste 
funcional 

none 

6  4 

Conflito de 
atividades 
dentro do time 
do projeto 

2‐
Baixa 

2‐Baixo
Entregas com 
padrão de 
qualidade baixo 

Mitigar 

Elaborar e 
atualizar 
regularmente a 
EAP junto com o 
time do projeto 

none 
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3.9 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO 

 Para execução deste projeto definiu-se a necessidade de avaliações semanais para 

acompanhamento das atividades e entregas, a evolução do projeto deve ser apresentada nas 

reuniões do time de projeto, onde também são levantados pontos que exigem decisão e podem 

acarretar em mudança no processos já definidos do projeto. Para continuar com o processo de 

controle integrado de mudanças nesse projeto deve-se buscar primeiramente a aprovação, 

dividida em 02 casos: Mudanças que geram impactos nas atividades da equipe de projeto e 

não são externalizadas, nem comprometem prazo, custo ou qualidade da entrega, neste caso a 

aprovação é do próprio gerente de projetos. Mudanças mais críticas que interferem em prazo, 

custo ou qualidade do projeto, ou ainda impactam os demais stakeholders, além da equipe do 

projeto, neste caso se faz necessário aprovação do particionador do projeto e do comitê 

diretivo. 

 Após oficialmente aprovada a mudança, essa definição deve ser documentada para 

posterior rastreamento. Deve-se então ajustar o plano de projeto, os documentos do projeto, e 

as linhas de base se necessário, ou seja, uma atualização em todos os processos impactados 

pela mudança proposta. 

 Parte do escopo do gerenciamento da integração é executar o encerramento do projeto 

ou de suas fases. No cronograma detalhado pode-se rastrear os marcos de encerramento de 

cada uma das fases, assim como do projeto. Esse processo é necessário para delimitar até 

onde foi necessário esforço e atuação do projeto, uma vez que pela sua natureza, todo projeto 

deve ter claramente definido um começo e um fim. 
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4 CONCLUSÃO 

O embasamento teórico fornece uma visão geral sobre os processos do gerenciamento 

de projeto e como se relacionam entre si, entretanto, somente a aplicação de tais conceitos em 

um caso real possibilita comprovar a complexidade existente e a necessidade de revisar todas 

as áreas de conhecimento ao deparar-se com uma mudança ou um contratempo na elaboração 

do Plano de Gerenciamento em questão. 

Com a elaboração deste trabalho, pôde ser fornecido um plano de projeto robusto para 

ser utilizado durante instalação de equipamento em linha de montagem, onde buscou-se 

conciliar as condições reais do universo industrial, com os processo e ferramentas estudadas 

em ambiente acadêmico.  

Assim como todo projeto de alta qualidade, as fases de planejamento de atividades, e 

preparos que antecedem sua execução, acabam por tomar mais esforços e dedicação do time 

do projeto. A entrega nesta versão do plano de projeto permite a condução do projeto de 

forma eficiente considerando as principais áreas e processos impactados neste caso, de forma 

que as próxima revisões e versões de plano de projeto necessitem de menores esforços. 

Durante o planejamento da instalação de equipamento, assegurou-se que os principais 

riscos e necessidades estavam sendo considerados, dessa forma, as chances de retrabalhos 

posteriores serão muito menores se comparadas com situações semalhantes do passsado, onde 

não houve um gerenciamento dedicado.  

O mapeamento e a organização dos recursos utilizados é essencial para todo e qualquer 

trabalho futuro para aumento da qualidade do produto ou serviço prestado, ou para redução de 

custos desnecessários. Pode-se concluir dessa forma que a utilização de um plano de 

gerenciamento de projeto traz à empresa economias significativas e que tentar implementar 

um novo projeto à esmo, sem estruturação prévia, é contar com a sorte para se alcançar o 

sucesso esperado. 
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5 POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Identificou-se a necessidade de aprofundamento em determinadas áreas de conhecimento 

quando o projeto for aplicado em condições de interface com produção e/ou manufatura de 

produtos. O universo industrial tem muito desenvolvido os processos e ferramentas técnicas,  

esse mesmo domínio não se mostra presente em questões voltadas ao comportamento e ao 

individuo.  Com base nesse sentimento considera-se importante os possíveis desdobramentos : 

 Falhas de comunicação em projetos industriais. 

 Aprofundamento em gerenciamento de stakeholder em projetos industriais. 

 Modelo de plano de projeto para  modificações na produção. 
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APÊNDICE A – Declaração do escopo do projeto. 
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APÊNDICE B – EAP detalhada. 
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APÊNDICE C – Dicionário da EAP. 

EAP Nome Descrição Critério de Aceite 
    1.1 Abertura de Projeto Marco de início do projeto Reunião de Kick-off do projeto 
      1.2.1 Ecopo Definir e gerenciar escopo do projeto Declaração do escopo desenvolvida e documentada 
      1.2.2 Cronograma Detalhar o cronograma do projeto Cronograma do projeto desenvolvido e documentado 
      1.2.3 Custos Definir e gerenciar o controle financeiro do projeto Controle financeiro dentro do orçamento estipulado 
      1.2.4 Qualidade Definir e gerenciar qualidade do projeto Plano de gerenciamento da qualidade do projeto 
      1.2.5 Comunicação Comunicação no projeto Plano de comunicação detalhado desenvolvido e documentado 
      1.2.6 Riscos Analisar os riscos do projeto 100% de respostas aos riscos levantados 
      1.2.7 Aquisição Aquisições do projeto Encerramento das contas do projeto 
      1.2.8 Stakeholder Gerenciamento dos stakeholders Identificação dos stakeholders 
      1.2.9 RH Gerenciamento de RH Mobilizar e gerenciar a equipe do projeto 
      1.2.10 Integração Gerenciamento do projeto Plano de controle integrado de mudanças desenvolvido e documentado. 
    1.3 Revisão do  Plano de Projeto Revisar plano de projeto Plano de projeto sempre atualizado e documentado. 
      2.1.1 Lista de  necessidades Coletar os requisitos Relação de requisitos de todas as áreas envolvidas documentado 
      2.1.2 Sequência de  execução Planejar execução do projeto Sequenciamento das atividades desenvolvido e documentado 
      2.1.3 Cronograma  detalhado  Cronograma detalhado de execução Cronograma do projeto atualizado e documentado 
      2.1.4 Análise de riscos Analisar os riscos da instalação 100% de respostas aos riscos levantados 
      2.2.1 Contratação de MO Contratar mão de obra Presença durante instalação
      2.2.2 Ferramentas Disponibilizar as ferramentas necessárias Disponibilidade das ferramentas na estação 01 dia antes da instalação 
      2.2.3 Layout Contratar adequação do layout da estação Aceite técnico 
    2.3 Revisão da  Preparação Revisar plano de preparação Alterações via controle integrado da mudança
    3.1 Posicionamento Posicionar os componentes do equipamento Funcionamento e confirmação do aceite técnico 
      3.2.1 Mecânica Instalar os componentes mecânicos Funcionamento e confirmação do aceite técnico 
      3.2.2 Elétrica Instalar os componentes elétricos Funcionamento e confirmação do aceite técnico
      3.2.3 Hidráulica Instalar os componentes hidráulicos Funcionamento e confirmação do aceite técnico 
    3.3 Ajustes  Ajustar divergências encontradas Funcionamento e confirmação do aceite técnico 
    4.1 Teste funcional Testar separadamente os recursos Relatório de teste desenvolvido e documentado
    4.2 Lista de divergências Listar as divergências Relação de requisitos de todas as áreas envolvidas 
    4.3 Aceite técnico Confirmar requisitos 100% dos requisitos entregues 
    5.1 Documentação Encerrar planos parciais de gerenciamento 100% dos planos de ação encerrados
    5.2 Pagamentos Confirmar pagamentos 100% das aquisições com pagamento planejado 
    5.3 Lições aprendidas Elaborar com o time as lições aprendidas Relação de itens elaborada e documentada 
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APÊNDICE D – Sequência de Atividades 
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ANEXO 1 – Os 47 processos indicados pelo PMBOK.


