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Resumo 

O objetivo deste trabalho é garantir a instalação e a validação da máquina 

tridimensional Mitutoyo STRATO APEX-776 no prazo de dezessete semanas, conforme 

determinado no projeto. Este equipamento garantirá o controle dimensional do suporte de 

coluna de direção do novo veículo a ser lançado pela VW, sendo por este motivo, o tempo a 

principal restrição do projeto. 

 Este trabalho propõe o Gerenciamento de Projetos baseado nas orientações do Guia 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) abordando os temas Gerenciamento de 

Tempo e Gerenciamento de Riscos, considerados estes os de maior impacto no projeto 

proposto. 

 

 Palavras Chave: Instalação de equipamentos, prazo, riscos, gestão de projetos. 

    



 

 

Abstract 

The purpose of this diploma work is to guarantee the installation and validation of the 

three-dimensional Mitutoyo STRATO APEX-776 machine within seventeen weeks, as 

determined in the project. This equipment will ensure dimensional control of the steering 

column bracket of the new vehicle to be launched by VW, and for this reason, the time is the 

main constraint of the project.  

This MBA Dissertation proposes Project Management based on the Guidelines of the 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK), addressing the themes of Time 

Management and Risk Management, which are considered to have the greatest impact on the 

proposed project. 

 

Key Words: equipment installation, deadline, risk, project management. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Descrição do projeto 

Este trabalho se propõe a demonstrar as etapas de instalação de máquina de medição 

3D, que além de ser necessária para a liberação da linha de produção do produto “suporte de 

coluna de direção”, será utilizada de forma contínua para verificação das características de 

controle do produto durante a produção. 

O prazo de instalação deste equipamento é relevante, pois caso não seja cumprido 

impactará na data de lançamento do novo veículo pelo cliente. Neste trabalho serão 

observadas as etapas a serem seguidas quanto a gerenciamento de tempo e risco, baseadas no 

manual PMBOK, de modo a minimizar os riscos de atraso do projeto.  

Este trabalho de forma abrangente poderá ser estudado em casos de instalação de 

equipamentos em geral. 

O gerenciamento de tempo em conjunto com gerenciamento de escopo e de custos é 

um dos alicerces de um projeto. E apesar de tão estudado, muitas vezes nos deparamos em um 

total descontrole. O gerenciamento de tempo é impactado por todas as áreas do conhecimento, 

por este motivo, é importante durante o gerenciamento de tempo avaliar as causas que levam 

ao descontrole, identificando a qual área pertence e entender que mesmo o efeito sendo 

percebido dentro do gerenciamento do tempo, este nem sempre é a causa do descontrole. A 

difícil tarefa do gerenciamento de tempo é definir durações exequíveis para cada atividade. 

 Em muitas empresas entende-se que “riscos fazem parte do negócio” e não os tratam 

formalmente. Muitos riscos até são previamente percebidos, mas não comunicados. Na 

maioria dos casos o responsável não fica sabendo do risco, não havendo possibilidade de 

tomar decisões preventivas para mitigá-los ou excluí-los.  A probabilidade e o impacto de 

cada risco devem ser apresentados ao responsável, de forma que este defina se ações 

preventivas serão tomadas ou se ações corretivas serão planejadas caso o risco venha a se 

tornar fato. Espera-se através do gerenciamento de risco uma mudança de postura no 

gerenciamento de projetos de reativa para proativa.  
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2. GERENCIAMENTO DE TEMPO 

O gerenciamento do tempo é fundamental para o desenvolvimento deste projeto, pois o 

prazo de instalação da máquina de medição é restrição do projeto. O Plano de Gerenciamento 

de tempo tem como objetivo garantir que o projeto conclua suas atividades dentro do prazo 

definido no cronograma.  

2.1. Definição das atividades 

As atividades inseridas no cronograma foram baseadas no escopo do projeto, na EAP e 

no dicionário da EAP. O nível de detalhe de cada atividade foi determinado pela equipe de 

projeto. Lembrando que a participação de especialistas e de pessoas que executarão as 

atividades foi de extrema importância. 

Quanto maior o detalhamento das atividades inseridas no cronograma, maiores serão 

as chances de sucesso do projeto. O cronograma será desenvolvido durante o projeto em 

“ondas sucessivas”, onde maior detalhamento será observado nas atividades de curto prazo. 

As atividades futuras serão detalhadas logo que se obtenham informações mais completas.  

 No cronograma as atividades foram identificadas com o ID definido na EAP de modo 

a assegurar que os membros da equipe identifiquem com clareza de qual atividade se trata. O 

responsável pelas atividades, assim como a atividade sucessora estão citados no cronograma. 

TABELA 1- LISTA DE ATIVIDADES (CONTINUA) 

N° EAP ATIVIDADES 

1.2.1.1 Definição das características técnicas da tridimensional 

1.2.1.2 Comprar tridimensional/peças reposição 

1.2.2 AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO 

1.2.3 AQUISIÇÃO CONSULTORIA MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO 

1.2.4 AQUISIÇÃO DO ISOLAMENTO DO PISO 

1.2.5.1 Compra peça padrão 

1.2.5.2 Entrega peça padrão 

1.2.6.1 Compra do dispositivo de medição 

1.2.6.2 Entrega do dispositivo de medição 

1.2.7.1 Definir quantidade e colaboradores a serem treinados 

1.2.7.2 Definir data de treinamento de manuseio e programação. 

1.2.7.3 Comprar treinamento 

1.2.7.4 Executar treinamento 

1.2.7.5 Validar treinamento 

1.3.1.1 Definição da área necessária 

1.3.1.2 Definição do local 

1.3.1.3 Definir layout 

1.3.1.4 Liberar local 

1.3.1.5 Adequação predial 
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FONTE: A AUTORA 

2.2. Sequenciamento das atividades 

O sequenciamento das atividades mostra a relação entre as atividades definindo a 

interdependência entre elas. A interdependência das atividades traz adicionais restrições ao 

projeto, mas coopera para o desenvolvimento de um cronograma realista. 

Vários são os métodos destinados a sequenciamento de atividades, como: - PERT 

Program Evaluation and Review Technique; CPM Critical Path Method; - PDM Precedence 

Diagram Method; ADM Arow Diagramming Method; - GERT Graphical Evaluation and 

Review Technique.  

No projeto em questão foi utilizado o método PDM manual para sequenciamento das 

atividades. Após listar todas as atividades, foi definido no mínimo uma atividade sucessora 

para cada atividade, com exceção da atividade fim. 

O Método PDM é um dos métodos mais comuns de construção de diagrama de rede. 

Neste método, são definidos quatro tipos dependência: 

Início/fim- atividade que só pode iniciar depois que outra terminou. 

1.3.2.1.1 Medir temperatura e umidade em condições severas 

1.3.2.1.2 Definir características técnicas do ar condicionado 

1.3.2.2.1 Medir a vibração do piso em condição extrema de vibração 

1.3.2.2.2 Definir características técnicas do isolamento de piso 

1.3.3.1 Instalar ar-condicionado 

1.3.4.1 Entrega da 3D na planta 

1.3.4.2 Disponibilidade de empilhadeira 

1.3.4.3 Transporte interno do equipamento 

1.3.4.4 Desembalar tridimensional e sapatas anti- vibração 

1.3.4.5 Instalar equipamento e sapatas anti- vibração 

1.3.4.6 Descartar embalagens 

1.4.1 Definir número de patrimônio 3D 

1.4.2 Identificar equipamento 3D 

1.4.3 Calibrar equipamento 3D 

1.5.1.1 Definir cotas a serem controladas na 3D 

1.5.1.2 Planejar programa de medição 

1.5.1.3 Programar 

1.5.1.4 Validação do programa e dispositivo de medição com peça padrão 

1.5.1.5 Validação do programa e dispositivo com peças série 

1.5.2.1 Definir e numerar peça padrão  

1.5.2.2 Enviar peça padrão para calibrar 

1.5.2.3 Calibrar peça padrão 

1.5.2.4 Validar calibração peça padrão 

1.5.2.5 Inserir Peça padrão na lista de Meios de Medição 

1.5.2.6 Definir frequência de calibração da peça padrão 

1.5.3.1 Definir características gerais do dispositivo de medição 

1.5.3.2 Definir e numerar dispositivo de medição 
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Início/início- atividade que só pode iniciar depois que a outra iniciou. 

Fim/início- atividade que só pode terminar depois que outra iniciou. 

Fim/fim- atividade que só pode terminar depois que outra já foi concluída. 

Foi determinado neste projeto prioritariamente o uso da dependência fim/início entre 

as atividades. Entendeu-se que se teria maior clareza na interdependência das atividades 

reduzindo assim a probabilidade de erros. 

TABELA 2-  LISTA DAS ATIVIDADES SUCESSORAS 

N° EAP DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
N° EAP ATIVIDADE 

SUCESSORA 

1.2.1.1 Definição das características técnicas da tridimensional 1.5.1.1 

1.2.1.2 Comprar tridimensional/peças reposição 1.2.1.1 

1.3.4.1 Entrega da 3D na planta 1.2.1.2 

1.3.4.3 Transporte interno do equipamento 1.3.4.1/1.3.4.2 

1.3.4.4 Desembalar tridimensional e sapatas anti- vibração 1.3.4.3 

1.3.4.5 Instalar equipamento e sapatas anti- vibração 1.3.4.4 

1.4.3 Calibrar equipamento 3D 1.3.4.5 

1.5.1.4 Validação do programa e dispositivo de medição com peça padrão 1.4.3/1.5.2.3/1.2.6.2 

1.5.1.5 Validação do programa e dispositivo com peças série 1.4.3/1.2.6.2 

1.2.7.2 Definir data de treinamento de manuseio e programação. 1.2.1.2/ 1.2.7.1 

1.2.7.3 Comprar treinamento 1.2.7.2 

1.2.7.4 Executar treinamento 1.2.7.3 

1.2.7.5 Validar treinamento 1.2.7.4 

1.2.5.1 Compra peça padrão 1.5.1.1 

1.2.5.2 Entrega peça padrão 1.2.5.2 

1.5.1.2 Planejar programa de medição 1.5.1.1 

1.5.3.1 Definir características gerais do dispositivo de medição 1.5.1.2 

1.2.6.1 Compra do dispositivo de medição 1.5.3.1 

1.2.6.2 Entrega do dispositivo de medição 1.2.6.1 

1.3.1.1 Definição da área necessária 1.2.1.2 

1.3.2.2.1 Medir a vibração do piso em condição extrema de vibração 1.2.3 

1.5.2.1 Definir e numerar peça padrão  1.2.5.2 

FONTE: A AUTORA 
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Lista das atividades do caminho crítico: 

TABELA 3- ATIVIDADES DO CAMINHO CRÍTICO 

N° EAP ATIVIDADES 

1.5.1.1 Definir cotas a serem controladas na 3D 

1.2.1.1 Definição das características técnicas da tridimensional 

1.2.1.2 Comprar tridimensional/peças reposição 

1.3.4.1 Entrega da 3D na planta 

1.3.4.3 Transporte interno do equipamento 

1.3.4.4 Desembalar tridimensional e sapatas anti- vibração 

1.3.4.5 Instalar equipamento e sapatas anti- vibração 

1.4.3 Calibrar equipamento 3D 

1.5.1.4 Validação do programa e dispositivo de medição com peça padrão 

1.5.1.5 Validação do programa e dispositivo com peças série 

FONTE: A AUTORA 

2.3. Estimando a duração das atividades 

Esta é uma das tarefas mais complexas de um projeto, estimar o tempo necessário para 

concluir cada atividade. Definir claramente a saída de cada atividade é primordial para esta 

fase do projeto. O gerenciamento de riscos como as lições aprendidas de projetos similares 

auxiliaram para uma estimativa de tempo mais precisa.  

A quantidade de recursos disponíveis para a realização da atividade influencia 

diretamente na sua duração. No projeto em questão foi considerado apenas o recurso mão-de-

obra, por este ser o de maior impacto. 

A participação de especialistas e executores de cada atividade foi fundamental nesta 

etapa do projeto, principalmente quando houve a necessidade de estimar a duração de 

atividades nunca realizadas antes. Algumas atividades foram subdivididas em tarefas 

menores, a outras foi adicionado coeficiente de segurança com aprovação do GP para redução 

da incerteza da estimativa. 

Há projetos onde é possível definir faixas de variação de duração por atividade, como 

exemplo 10 dias ±1dia ou em percentual. Lembro que várias literaturas, como Seiwert, 

demonstram que ao planejar o dia de trabalho deve ser reservado tempo para atividades 

imprevistas e sociabilização. No projeto em questão não foi adotada faixa de variação de 

duração por atividade, foi incluído apenas o tempo necessário para a conclusão da atividade, 

sem a inclusão de feriados e períodos de descanso.  
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A estimativa total do projeto é a somatória das estimativas de duração das atividades 

que pertencem ao caminho crítico do projeto. 

Abaixo estimativa de duração definida para cada atividade. 

TABELA 4-  DURAÇÃO DAS ATIVIDADES (CONTINUA) 

N° EAP ATIVIDADES DURAÇÃO 

1.5.1.1 Definir cotas a serem controladas na 3D 1 

1.2.1.1 Definição das características técnicas da tridimensional 9 

1.2.1.2 Comprar tridimensional/peças reposição 10 

1.3.4.1 Entrega da 3D na planta 30 

1.3.4.2 Disponibilidade de empilhadeira 3 

1.3.4.3 Transporte interno do equipamento 3 

1.3.4.4 Desembalar tridimensional e sapatas anti- vibração 1 

1.3.4.5 Instalar equipamento e sapatas anti- vibração 5 

1.4.3 Calibrar equipamento 3D 5 

1.5.1.4 Validação do programa e dispositivo de medição com peça padrão 10 

1.5.1.5 Validação do programa e dispositivo com peças série 10 

1.2.7.1 Definir quantidade e colaboradores a serem treinados 5 

1.2.7.2 Definir data de treinamento de manuseio e programação. 1 

1.2.7.3 Comprar treinamento 4 

1.2.7.4 Executar treinamento 10 

1.2.7.5 Validar treinamento 5 

1.2.5.1 Compra peça padrão 5 

1.2.5.2 Entrega peça padrão 15 

1.5.1.2 Planejar programa de medição 5 

1.5.3.1 Definir características gerais do dispositivo de medição 10 

1.2.6.1 Compra do dispositivo de medição 5 

1.2.6.2 Entrega do dispositivo de medição 15 

1.5.1.3 Programar 10 

1.2.3 AQUISIÇÃO CONSULTORIA MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO 5 

1.3.1.1 Definição da área necessária 5 

1.3.1.2 Definição do local 10 

1.3.1.3 Definir layout 5 

1.3.1.4 Liberar local 5 

1.3.1.5 Adequação predial 10 

1.3.2.1.1 Medir temperatura e umidade em condições severas 5 

1.3.2.1.2 Definir características técnicas do ar condicionado 5 

1.2.2 AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO 5 

1.3.3.1 Instalar ar-condicionado 5 

1.3.2.2.1 Medir a vibração do piso em condição extrema de vibração 5 

1.3.2.2.2 Definir características técnicas do isolamento de piso 5 
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1.2.4 AQUISIÇÃO DO ISOLAMENTO DO PISO 5 

1.3.4.6 Descartar embalagens 2 

1.4.1 Definir número de patrimônio 3D 2 

1.4.2 Identificar equipamento 3D 2 

1.5.2.1 Definir e numerar peça padrão  1 

1.5.2.2 Enviar peça padrão para calibrar 1 

1.5.2.3 Calibrar peça padrão 5 

1.5.2.4 Validar calibração peça padrão 1 

1.5.2.5 Inserir Peça padrão na lista de Meios de Medição 1 

1.5.2.6 Definir frequência de calibração da peça padrão 1 

1.5.3.2 Definir e numerar dispositivo de medição 1 
FONTE: A AUTORA 

 2.4. Desenvolvimento do cronograma 

Nesta etapa foram determinadas as datas de início e término das atividades, e em 

consequência a data término do projeto. O Início do projeto ocorrerá no início da semana 

um(1) e o término na semana dezessete(17). 

O cronograma do caso em questão foi desenvolvido manualmente e inicialmente não 

foram considerados finais de semanas disponíveis para execução das atividades. Finais de 

semana foram considerados como folgas no cronograma do projeto.  

Caso durante o projeto seja necessária utilização de hora-extra ou aumento de recursos 

para cumprimento do cronograma, será necessária autorização do GP e do responsável 

financeiro e justificativas deverão ser apresentadas. 

Caso haja autorização para utilização de hora-extra, será considerado que a 

produtividade em hora-extra é mais baixa em comparação com o padrão normalmente 

utilizado. 

Se durante o projeto entender-se que a redução do escopo seja a alternativa para 

cumprimento dos prazos do cronograma, esta deverá ser negociada/ autorizada pelo cliente/ 

sponsor. 
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TABELA 5-  CRONOGRAMA 

 

FONTE: A AUTORA 
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2.5. Controle do cronograma  

O controle do projeto é o processo que avalia os distúrbios que possam afetar os prazos 

definidos no cronograma. Ações devem ser tomadas para eliminar os distúrbios ou o 

replanejamento das atividades para atender o cronograma original. O controle é compreendido 

como natural e necessário e qualquer retardo no início do controle pode causar atrasos 

irremediáveis ao projeto. O controle do projeto acontecerá de forma contínua. 

 Normalmente são verificados dois tipos de controle do projeto, o controle formal e o 

informal. O informal acontece diariamente e naturalmente fazendo parte do relacionamento 

cliente/fornecedor do projeto. O controle formal é o controle planejado.  

No projeto em questão o controle formal do cronograma será realizado através de 

reuniões semanais. Nestas reuniões será verificada a disponibilidade dos recursos para as 

atividades seguintes e a evolução das atividades em andamento de forma objetiva. 

Preferencialmente as reuniões não deverão exceder trinta minutos. Em caso de necessidade de 

maior detalhamento serão agendadas reuniões para este fim. Adicionalmente será solicitada 

ao executor das atividades seguintes a apresentação do planejamento detalhado de prazos para 

acompanhamento e apoio da atividade pelo gerente de projetos. 

 

3. GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Gestão de riscos no projeto em questão é de extrema importância, visto que 

trabalhamos com cronograma apertado, sendo esta uma restrição do cliente, e sabemos que 

sem a gestão de riscos o projeto pode assumir condições incontroláveis.  

3.1. Definição de risco 

Conforme material didático FGV- Gerenciamento de Riscos em Projetos ”Risco é um 

evento ou condição de incerteza que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre um 

ou mais objetivos do projeto.” 

3.2. Planejamento de risco 

No planejamento de risco deste projeto foram avaliadas estratégias de projetos 

similares realizados na empresa, de forma a definir a estratégia mais adequada a ser adotada. 

Incluindo a implementação das ações no ciclo de vida do projeto. No planejamento de riscos 
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foram contempladas as etapas de identificar, analisar, responder, monitorar e controlar os 

riscos. A estratégia adotada foi formalizada, identificando-se as ações a serem implementadas 

e as funções responsáveis pela implementação. 

No momento do planejamento de risco foram envolvidos os stakeholders das diferentes 

áreas e atividades, inclusive stakeholders externos à organização como cliente e fornecedores. 

Através de reuniões, utilizando método FMEA e brainstorming.  

A gestão de risco foi realizada desde o início do projeto e se desenvolveu 

paralelamente ao processo de planejamento das demais áreas do conhecimento e atividades 

sendo monitorada e controlada regularmente.  

O gerenciamento de risco foi descentralizado, cabendo ao gerente de cada área sua 

execução. Foi verificado previamente pela gestão de RH se todos os gestores de riscos 

possuíam experiência e conhecimento adequado para esta atividade. 

3.3. Identificação de risco 

Para identificação dos riscos do projeto, avaliamos os possíveis eventos negativos e 

positivos para cada WBS da EAP e os agrupando por categoria. Os riscos agrupados desta 

forma nos auxiliaram na definição de ações, visto que a mesma ação pode abranger vários 

riscos, facilitando assim tratamento do risco. As categorias poderiam ter sido definidas ou por 

áreas da empresa, ou áreas do conhecimento, ou conforme melhor se adequasse ao projeto. 

Foi definida a utilização de categoria conforme o fluxograma de processo de instalação do 

equipamento previsto na EAP. 

A identificação de riscos utilizando a EAP nos auxiliou também no momento de 

planejamento das reuniões, pois foram convocados os stakeholders que detém o conhecimento 

de cada área, seguindo como roteiro da reunião as informações disponíveis de cada atividade 

conforme os pontos listados abaixo: 

- Contratos; 

- Restrições e premissas; 

- Áreas do conhecimento (escopo, custo, qualidade, cronograma, comunicação, 

integração, aquisições, recursos humanos) 

- Lições aprendidas de projetos similares; etc. 
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Definida equipe e roteiro da reunião, utilizou-se a metodologia brainstorming para 

levantamento dos riscos envolvidos de cada categoria. Outras metodologias amplamente 

utilizadas em outras empresas são brainwriting, Delphi, SWOT, entrevistas, Crawford slip, 

etc. 

Não foram observados riscos positivos no projeto em questão. 

TABELA 6-  LISTA DE RISCOS POR ATIVIDADE (CONTINUA) 

N° EAP CATEGORIA PACOTE DE 

TRABALHO 

RISCO/FALHA IMPACTO/EFEITO CAUSA 

1.2.1.1 AQUISIÇÃO Definição das 
características técnicas 

da tridimensional 

Compra de equipamento que não 
cumpra a função de medição do 

produto 

Impacto no prazo e 
custo 

Erro na avaliação 
técnica da 

engenharia. 

          Alteração de escopo 

1.2.1.2 AQUISIÇÃO Comprar 
tridimensional/peças 

reposição 

Preço acima do budget Inviabilizar o projeto, 
impacto no custo do 

projeto 

Não ter informações 
de preço antes do 

fechamento do 
contrato do projeto. 

1.2.2 AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE AR-

CONDICIONADO 

Comprar equipamento inadequado Impacto no prazo e 

custo 

Erro na descrição 

técnica do ar-

condicionado pelo 
corpo técnico 

      Comprar equipamento acima do 

budget 

Impacto no custo do 

projeto 

Falha na negociação 

      Atraso na entrega Impacto no prazo Falha no transporte 

1.2.3 AQUISIÇÃO Aquisição consultoria 

medição de vibração 

Medição não certificada Impacto no prazo e 

custo 

Não cumprimento do 

procedimento de 

aquisição de ensaios 

1.2.4 AQUISIÇÃO Aquisição do 

isolamento do piso 

Vibração acima do aceitável Impossibilidade de 

validar o processo de 

medição. impacto no 
prazo e custo 

Erro na especificação 

técnica do 

isolamento 

      Preço acima do budget Impacto no custo do 

projeto 

Não cumprimento do 

procedimento de 
compras. 

      Prazo acima do aceitável Impacto no prazo Fornecedor não 

confiável 

1.2.5.1 AQUISIÇÃO Compra peça padrão Execução da peça fora do 

especificado 

Calibração não 

aprovada, impacto no 

prazo 

Falha do fornecedor 

1.2.5.2 AQUISIÇÃO Entrega peça padrão Execução da peça acima do prazo Prazo Não cumprimento do 
cronograma pelo 

fornecedor 

1.2.6.1 AQUISIÇÃO Compra do dispositivo 
de medição 

Conceito do dispositivo de medição 
errado 

Problemas de validação 
da medição. Impacto 

custo e prazo  

Erro no conceito do 
dispositivo de 

medição 

      Preço acima do budget Impacto no custo do 

projeto 

Não cumprimento do 

procedimento de 

compras. 

1.2.6.2 AQUISIÇÃO Entrega do dispositivo 

de medição 

Prazo acima do aceitável Impacto no prazo Fornecedor não 

confiável 

1.2.7.1 AQUISIÇÃO Definir quantidade e 

colaboradores a serem 

treinados 

Colaboradores não disponíveis no 

período do treinamento 

Impacto no prazo Falta de 

planejamento do 

gestor 

1.2.7.2 AQUISIÇÃO Definir data de 
treinamento de 

manuseio e 
programação. 

Prazo acima do aceitável Impacto no prazo Não há planejamento 
de treinamento por 

parte do fornecedor 

1.2.7.3 AQUISIÇÃO Comprar treinamento Preço acima do budget Impacto no custo do 

projeto 

Abertura de 

negociação com 

fornecedor 

1.2.7.4 AQUISIÇÃO Executar treinamento Equipamento de treinamento 

inoperante 

Impacto no prazo Falha de manutenção 
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1.2.7.5 AQUISIÇÃO Validar treinamento Colaboradores não aptos á 
programar/manusear equipamento 

Impacto no prazo. Treinador não 
qualificado 

1.3.1.1 INSTALAÇÃO Definição da área 

necessária 

Não haver área para os 

equipamentos e movimentação 

adequada. 

Prazo Definição de área 

insuficiente 

1.3.1.2 INSTALAÇÃO Definição do local Não cumprimento do prazo para 

definição do local 

Prazo Falta de 

envolvimento de 

nível superior na 
decisão 

1.3.1.3 INSTALAÇÃO Definir layout Disposição dos equipamentos não 

permite movimento de carrinhos 

Prazo Disposição 

inadequada dos 
equipamentos 

1.3.1.4 INSTALAÇÃO Liberar local Local liberado após o prazo 

estabelecido 

Prazo 

 

 
Prazo 

Não haver pessoal 

disponível para 

executar a mudança 
Local para acomodar 

colaboradores em 

mudança não 
definido e/ou pronto. 

1.3.1.5 INSTALAÇÃO Adequação predial Parte elétrica não concluída Prazo Falta de 

acompanhamento do 
responsável 

      Parte elétrica não adequada Prazo Falta de informação 

a equipe que executa 
reforma 

      Piso não finalizado Prazo Falta de 

acompanhamento do 
responsável 

1.3.2.1.1 INSTALAÇÃO Medir temperatura e 

umidade em condições 

severas 

Não conseguir simular condições 

severas 

Escopo Falta de 

planejamento 

1.3.2.2.1 INSTALAÇÃO Medir a vibração do 

piso em condição 

extrema de vibração 

Não conseguir simular condições 

severas 

Escopo Falta de 

planejamento 

1.3.2.2.2 INSTALAÇÃO Definir características 

técnicas do isolamento 

de piso 

Falha na validação do programa de 

medição ou calibração do 

equipamento. 

Impacto no prazo e 

custo 

Erro na descrição 

técnica 

1.3.4.3 INSTALAÇÃO Transporte interno do 
equipamento 

Transporte interno não suporta peso 
do equipamento 

Prazo e escopo Falta de 
planejamento 

      Transporte interno garante 

transporte do equipamento com 
segurança 

Prazo e escopo Falta de 

planejamento 

1.5.1.1 TRYOUT Definir cotas a serem 

controladas na 3D 

Não serem identificadas todas as 

cotas a serem medidas 

Escopo, prazo Falta de 

envolvimento do 

cliente e áreas 
internas de processo 

e produção 

1.5.1.3 TRYOUT Programar Medição errada Escopo, prazo Falta experiência 

FONTE: A AUTORA 

3.4. Análise de risco 

O objetivo da análise de risco é determinar quais dos riscos identificados serão 

tratados. Para isto definimos uma sistemática para estimar o nível de cada risco, que considera 

a probabilidade de ocorrência e a severidade do impacto. A partir de então foi definido o nível 

de risco aceitável para o projeto, tratando-se assim somente os riscos acima deste padrão 

aceitável. 

Na analise quantitativa de riscos os parâmetros de severidade e impacto são expressas 

de forma numérica, enquanto na analise qualitativa de riscos estes são expressos em escalas 
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de categorias por adjetivo como: alto, médio e baixo. No caso em estudo, utilizou-se a 

abordagem quantitativa. 

A probabilidade de ocorrência e severidade neste projeto foi baseada nas experiências 

de projetos anteriores e em estimativas de especialistas.  

Cada risco foi mensurado proporcionalmente a probabilidade e ao impacto. Utilizou-se 

como parâmetros de probabilidade de ocorrência: baixa 20%, média 50% e alta 80%. Os 

impactos foram avaliados como: desempenho abaixo do especificado, custo acima do 

planejado, atrasos no cronograma e possíveis combinações dos impactos previamente citados.  

Não foram avaliados os riscos com a probabilidade de ocorrência de 100% pois estes 

eventos são considerados fatos, não fazendo assim parte deste estudo. 

FIGURA 1- GRÁFICO DE IMPACTO X PROBABILIDADE  

 

FONTE:http://www.project-management-knowhow.com/risk_management.html , acessado 27/01/2017 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjExa-fmZTOAhWME5AKHYJxD0sQjRwIBw&url=http://s3.amazonaws.com/bousa/project-risk-assessment-diagram.html&psig=AFQjCNHcz6lNfR-_9FfMbpfc6r3vw7T2dw&ust=1469727787770402
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TABELA 7 - CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTO

FONTE:  http://www.gp4us.com.br/riscos, acessado 27/01/2017 

Utilizando-se as definições de ocorrência e severidade, obtivemos a planilha abaixo. 

Definiu-se que seriam tratados todos os riscos com nível superior a 0,45. 

TABELA 8-  DEFINIÇÃO DE OCORRÊNCIA E IMPACTO DO RISCO (CONTINUA) 

N° EAP CATEGORIA PACOTE DE 
TRABALHO 

RISCO/FALHA IMPACTO SEVER. CAUSA OCORR. NÍVEL 
TOTAL 

1.5.1.3 TRYOUT Programar Medição errada Escopo, prazo 0,8 Falta experiência 0,8 1,44 

1.2.1.1 AQUISIÇÃO Definição das 
características 
técnicas da 
tridimensional 

Compra de equipamento 
que não cumpra a função 
de medição do produto 

Impacto no prazo e 
custo 

0,8 Erro na avaliação 
técnica da 
engenharia. 

0,2 0,96 

1.2.1.1 AQUISIÇÃO Definição das 
características 
técnicas da 
tridimensional 

Compra de equipamento 
que não cumpra a função 
de medição do produto 

Impacto no prazo e 
custo 

0,8 Alteração de 
escopo 

0,2 0,96 

1.2.2 AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE AR-
CONDICIONADO 

Comprar equipamento 
acima do budget 

Impacto no custo 
do projeto 

0,8 Falha na 
negociação 

0,2 0,96 

1.5.1.1 TRYOUT Definir cotas a 
serem controladas 
na 3D 

Não serem identificadas 
todas as cotas a serem 
medidas 

Escopo, prazo 0,8 Falta de 
envolvimento do 
cliente e áreas 
internas de 
processo e 
produção 

0,2 0,96 

1.2.6.1 AQUISIÇÃO Compra do 
dispositivo de 
medição 

Conceito do dispositivo 
de medição errado 

Problemas de 
validação da 
medição. Impacto 
custo e prazo  

0,4 Erro no conceito 
do dispositivo de 
medição 

0,5 0,60 

1.3.1.4 INSTALAÇÃO Liberar local Local liberado após o 
prazo estabelecido 

Prazo   Local para 
acomodar 
colaboradores em 
mudança não 
definido e/ou 
pronto. 

0,5 0,50 

1.2.1.2 AQUISIÇÃO Comprar 
tridimensional/peças 
reposição 

Preço acima do budget Inviabilizar o 
projeto, impacto 
no custo do 
projeto 

0,4 Não ter 
informações de 
preço antes do 
fechamento do 
contrato do 
projeto. 

0,2 0,48 

1.2.7.2 AQUISIÇÃO Definir data de 
treinamento de 
manuseio e  

Prazo acima do aceitável Impacto no prazo 0,2 Não há 
planejamento de 
treinamento por  

0,5 0,30 

http://www.gp4us.com.br/riscos
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Programação 

   
Parte do 
fornecedor 

  

1.3.4.3 INSTALAÇÃO Transporte interno 
do equipamento 

Transporte interno 
garante transporte do 
equipamento com 
segurança 

Prazo e escopo 0,2 Falta de 
planejamento 

0,5 0,30 

1.2.4 AQUISIÇÃO Aquisição do 
isolamento do piso 

Vibração acima do 
aceitável 

Impossibilidade de 
validar o processo 
de medição. 
impacto no prazo e 
custo 

0,2 Erro na 
especificação 
técnica do 
isolamento 

0,2 0,24 

1.2.5.1 AQUISIÇÃO Compra peça padrão Execução da peça fora do 
especificado 

Calibração não 
aprovada, impacto 
no prazo 

0,2 Falha do 
fornecedor 

0,2 0,24 

1.2.5.2 AQUISIÇÃO Entrega peça padrão Execução da peça acima 
do prazo 

Prazo 0,2 Não cumprimento 
do cronograma 
pelo fornecedor 

0,2 0,24 

1.2.6.2 AQUISIÇÃO Entrega do 
dispositivo de 
medição 

Prazo acima do aceitável Impacto no prazo 0,2 Fornecedor não 
confiável 

0,2 0,24 

1.2.7.4 AQUISIÇÃO Executar 
treinamento 

Equipamento de 
treinamento inoperante 

Impacto no prazo 0,2 Falha de 
manutenção 

0,2 0,24 

1.3.2.2.2 INSTALAÇÃO Definir 
características 
técnicas do 
isolamento de piso 

Falha na validação do 
programa de medição ou 
calibração do 
equipamento. 

Impacto no prazo e 
custo 

0,2 Erro na descrição 
técnica 

0,2 0,24 

1.3.4.3 INSTALAÇÃO Transporte interno 
do equipamento 

Transporte interno não 
suporta peso do 
equipamento 

Prazo e escopo 0,2 Falta de 
planejamento 

0,2 0,24 

1.2.2 AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE AR-
CONDICIONADO 

Comprar equipamento 
inadequado 

Impacto no prazo e 
custo 

0,1 Erro na descrição 
técnica do ar-
condicionado 
pelo corpo 
técnico 

0,5 0,15 

1.2.4 AQUISIÇÃO Aquisição do 
isolamento do piso 

Prazo acima do aceitável Impacto no prazo 0,1 Fornecedor não 
confiável 

0,5 0,15 

1.3.1.2 INSTALAÇÃO Definição do local Não cumprimento do 
prazo para definição do 
local 

Prazo 0,1 Falta de 
envolvimento de 
nível superior na 
decisão 

0,5 0,15 

1.3.2.1.1 INSTALAÇÃO Medir temperatura 
e umidade em 
condições severas 

Não conseguir simular 
condições severas 

Escopo 0,1 Falta de 
planejamento 

0,5 0,15 

1.2.6.1 AQUISIÇÃO Compra do 
dispositivo de 
medição 

Preço acima do budget Impacto no custo 
do projeto 

0,1 Não cumprimento 
do procedimento 
de compras. 

0,2 0,12 

1.3.1.3 INSTALAÇÃO Definir layout Disposição dos 
equipamentos não 
permite movimento de 
carrinhos 

Prazo 0,1 Disposição 
inadequada dos 
equipamentos 

0,2 0,12 

1.3.2.2.1 INSTALAÇÃO Medir a vibração do 
piso em condição 
extrema de vibração 

Não conseguir simular 
condições severas 

Escopo 0,1 Falta de 
planejamento 

0,2 0,12 

1.2.4 AQUISIÇÃO Aquisição do 
isolamento do piso 

Preço acima do budget Impacto no custo 
do projeto 

0,05 Não cumprimento 
do procedimento 
de compras. 

0,5 0,08 

1.2.7.5 AQUISIÇÃO Validar treinamento Colaboradores não aptos 
á programar/manusear 
equipamento 

Impacto no prazo. 0,05 Treinador não 
qualificado 

0,5 0,08 

1.3.1.5 INSTALAÇÃO Adequação predial Parte elétrica não 
concluída 

Prazo 0,05 Falta de 
acompanhamento 
do responsável 

0,5 0,08 

1.2.2 AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE AR-
CONDICIONADO 

Atraso na entrega Impacto no prazo 0,05 Falha no 
transporte 

0,2 0,06 

1.2.3 AQUISIÇÃO Aquisição 
consultoria medição 
de vibração 

Medição não certificada Impacto no prazo e 
custo 

0,05 Não cumprimento 
do procedimento 
de aquisição de 
ensaios 

0,2 0,06 
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1.2.7.1 AQUISIÇÃO Definir quantidade e 
colaboradores a 
serem treinados 

Colaboradores não 
disponíveis no período do 
treinamento 

Impacto no prazo 0,05 Falta de 
planejamento do 
gestor 

0,2 0,06 

1.2.7.3 AQUISIÇÃO Comprar 
treinamento 

Preço acima do budget Impacto no custo 
do projeto 

0,05 Abertura de 
negociação com 
fornecedor 

0,2 0,06 

1.3.1.1 INSTALAÇÃO Definição da área 
necessária 

Não haver área para os 
equipamentos e 
movimentação adequada. 

Prazo 0,05 Definição de área 
insuficiente 

0,2 0,06 

1.3.1.4 INSTALAÇÃO Liberar local Local liberado após o 
prazo estabelecido 

Prazo 0,05 Não haver pessoal 
disponível para 
executar a 
mudança 

0,2 0,06 

1.3.1.5 INSTALAÇÃO Adequação predial Parte elétrica não 
adequada 

Prazo 0,05 Falta de 
informação a 
equipe que 
executa reforma 

0,2 0,06 

1.3.1.5 INSTALAÇÃO Adequação predial Piso não finalizado Prazo 0,05 Falta de 
acompanhamento 
do responsável 

0,2 0,06 

FONTE: A AUTORA 

3.5. Planejamento de respostas aos riscos 

A avaliação das potenciais causas dos riscos foi importante, pois afetou a 

probabilidade de ocorrência do evento, o que proporcionou a oportunidade de avaliar 

previamente qual decisão era mais vantajoso para o projeto. Agir na causa, no efeito ou não 

agir, caso esta alternativa fosse menos danosa que o efeito para o projeto. 

O planejamento das respostas dos riscos deste projeto teve como objetivo definir 

previamente quais ações deveriam ser tomadas frente a cada risco. 

Neste projeto não foram identificados riscos positivos, aos quais poderiam ser adotadas 

estratégias de respostas de exploração, compartilhamento, melhoria ou aceitação.  

Os riscos negativos encontrados foram categorizados em ações preventivas- tendo 

como objetivo eliminar o risco (ver tabela 9), ações corretivas ou mitigação- com objetivo de 

reduzir a probabilidade de ocorrência do risco, mantendo-o em condições aceitáveis (ver 

tabela 10) e aceitação - os riscos foram definidos como aceitáveis para pontuações abaixo de 

0,45 e nenhuma ação foi planejada para esta categoria de riscos. 

Há projetos em que é realizada a transferência total do risco para fornecedores, cliente 

ou terceiros, como seguradoras por exemplo. No projeto em questão utilizou-se o knowhow 

dos fornecedores e cliente, mas a responsabilidade de implementação das ações definidas até 

sua efetivação ou eliminação ficou sob responsabilidade da equipe interna da empresa. Foi 

definido um responsável para cada ação planejada, conforme demonstrado nas tabelas 9 e 10. 
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Como o projeto de instalação da máquina tridimensional em questão ocorre em 

empresa do ramo automobilístico, utilizou-se o método FMEA (Failure Mode Effects 

Analysis) para avaliação do risco e estruturação das respostas, visto que se trata de uma 

ferramenta amplamente conhecida por todos os membros da equipe. O método FMEA trata os 

riscos preferencialmente de forma preventiva, pois na maioria dos casos é uma prerrogativa 

do cliente. Desta forma foi emitido para todos os riscos considerados uma ação preventiva e 

uma corretiva. As ações preventivas serão implementadas, e caso mesmo nesta condição 

segura o risco se torne fato, já haverá ação corretiva planejada para mitigá-lo. 

Como preferencialmente foi utilizada a ferramenta FMEA, as ações preventivas foram 

inseridas no FMEA na coluna “AÇÃO PREVENTIVA” da tabela 9, enquanto as ações 

corretivas foram inseridas na coluna “AÇÃO CORRETIVA” da tabela 10. Diferenciando-se 

de outros ramos que normalmente emitem Plano de Contenção/Prevenção e Plano de 

Contingência/Correção respectivamente. 

TABELA 9- AÇÕES DE CONTENÇÃO E PREVENÇÃO (CONTINUA) 
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 P
R

EV
EN

TI
V

A
 

R
ES

P
O

N
SÁ

V
EL

 

1
.5

.1
.3

 

TR
YO

U
T 

Programar Medição errada Escopo, prazo 

0
,8

0 

Falta experiência 

0
,8

 

1
,4

4 

Desenvolver programa 
juntamente com 
mitutoyo 

M
et

ro
lo

gi
st

a 

1
.2

.1
.1

 

A
Q

U
IS

IÇ
Ã

O
 Definição das 

características 
técnicas da 
tridimensional 

Compra de 
equipamento que 
não cumpra a 
função de medição 
do produto 

Impacto no 
prazo e custo 

0
,8

0 

Erro na avaliação 
técnica da 
engenharia. 

0
,2

 

0
,9

6 

Avaliação técnica 
conjunta com 
fornecedor 

M
et

ro
lo

gi
st

a 

1
.2

.2
 

A
Q

U
IS

IÇ
Ã

O
 

AQUISIÇÃO DE AR-
CONDICIONADO 

Comprar 
equipamento acima 
do budget 

Impacto no 
custo do 
projeto 0

,8
0 

Falha na 
negociação 

0
,2

 

0
,9

6 

Solicitar consulta ao 
fornecedor antes do 
fechamento do 
contrato C

o
m

p
ra

d
o

r 

1
.5

.1
.1

 

TR
YO

U
T 

Definir cotas a 
serem controladas 
na 3D 

Não serem 
identificadas todas 
as cotas a serem 
medidas 

Escopo, prazo 

0
,8

0 

Falta de 
envolvimento do 
cliente e áreas 
internas de 
processo e 
produção 

0
,2

 

0
,9

6 

Solicitar ao cliente e as 
áreas de processo e de 
produção as cotas a 
serem controladas nas 
fases pré-série e série M

et
ro

lo
gi

st
a 

1
.2

.6
.1

 

A
Q

U
IS

IÇ
Ã

O
 Compra do 

dispositivo de 
medição 

Conceito do 
dispositivo de 
medição errado 

Problemas de 
validação da 
medição. 
Impacto 
custo e prazo  

0
,4

0 

Erro no conceito 
do dispositivo de 
medição 0

,5
 

0
,6

0 

Desenvolvimento do 
conceito do dispositivo 
juntamente com 
fornecedor e mitutoyo 

C
o

m
p

ra
d

o
r 
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1

.3
.1

.4
 

IN
ST

A
LA

Ç
Ã

O
 Liberar local Local liberado após 

o prazo 
estabelecido 

Prazo 
 

  

Local para 
acomodar 
colaboradores 
em mudança não 
definido e/ou 
pronto. 

0
,5

 

0
,5

0 

Prever adequação de 
todos os locais que 
serão impactadas pelo 
projeto 

A
n

al
is

ta
 d

e 
m

an
u

te
n

çã
o

 

p
re

d
ia

l 

1
.2

.1
.2

 

A
Q

U
IS

IÇ
Ã

O
 Comprar 

tridimensional/peças 
reposição 

Preço acima do 
budget 

Inviabilizar o 
projeto, 
impacto no 
custo do 
projeto 

0
,4

0 

Não ter 
informações de 
preço antes do 
fechamento do 
contrato do 
projeto. 

0
,2

 

0
,4

8 

Solicitar consulta ao 
fornecedor antes do 
fechamento do 
contrato 

C
o

m
p

ra
d

o
r 

FONTE: A AUTORA 

TABELA 10-  AÇÕES DE CONTINGÊNCIA E CORREÇÃO 

N
° 

EA
P

 

C
A

TE
G

O
R

IA
 

P
A

C
O

TE
 D

E 
TR

A
B

A
LH

O
 

R
IS

C
O

/F
A

LH
A

 

IM
P

A
C

TO
/E

FE
IT

O
 

SE
V

ER
ID

A
D

E 

C
A

U
SA

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E 

TO
TA

L 

A
Ç

Ã
O

 C
O

R
R

ET
IV

A
 

R
ES

P
O

N
SÁ

V
EL

 

1
.5

.1
.3

 

TR
YO

U
T 

Programar Medição errada Escopo, prazo 

0
,8

0 Falta experiência 0
,8

 

1
,4

4 Solicitar visita técnica 
da Mitutoyo para 
desenvolvimento do 
programa 

M
et

ro
lo

gi
st

a 

1
.2

.1
.1

 

A
Q

U
IS

IÇ
Ã

O
 Definição das 

características técnicas 
da tridimensional 

Compra de 
equipamento que 
não cumpra a 
função de 
medição do 
produto 

Impacto no 
prazo e custo 0

,8
0 Erro na avaliação 

técnica da 
engenharia. 

0
,2

 

0
,9

6 Troca do 
equipamento 

M
et

ro
lo

gi
st

a 

1
.2

.2
 

A
Q

U
IS

IÇ
Ã

O
 

AQUISIÇÃO DE AR-
CONDICIONADO 

Comprar 
equipamento 
acima do budget 

Impacto no 
custo do 
projeto 

0
,8

0 Falha na 
negociação 

0
,2

 

0
,9

6 Comprar 
equipamento de 
outro fornecedor 

C
o

m
p

ra
d

o
r 

1
.5

.1
.1

 

TR
YO

U
T 

Definir cotas a serem 
controladas na 3D 

Não serem 
identificadas 
todas as cotas a 
serem medidas 

Escopo, prazo 

0
,8

0 Falta de 
envolvimento do 
cliente e áreas 
internas de 
processo e 
produção 

0
,2

 

0
,9

6 Incluir cotas 
solicitadas 
adicionalmente ao 
programa de 
medição 

M
et

ro
lo

gi
st

a 

1
.2

.6
.1

 

A
Q

U
IS

IÇ
Ã

O
 Compra do dispositivo 

de medição 
Conceito do 
dispositivo de 
medição errado 

Problemas de 
validação da 
medição. 
Impacto custo 
e prazo  

0
,4

0 Erro no conceito 
do dispositivo de 
medição 

0
,5

 

0
,6

0 Retrabalhar 
dispositivo 

C
o

m
p

ra
d

o
r 

1
.3

.1
.4

 

IN
ST

A
LA

Ç
Ã

O
 Liberar local Local liberado 

após o prazo 
estabelecido 

Prazo 

  

Local para 
acomodar 
colaboradores em 
mudança não 
definido e/ou 
pronto. 

0
,5

 

0
,5

0 Executar adequação 
do local 

A
n

al
is

ta
 d

e 
m

an
u

te
n

çã
o

 

p
re

d
ia

l 

1
.2

.1
.2

 

A
Q

U
IS

IÇ
Ã

O
 Comprar 

tridimensional/peças 
reposição 

Preço acima do 
budget 

Inviabilizar o 
projeto, 
impacto no 
custo do 
projeto 

0
,4

0 Não ter 
informações de 
preço antes do 
fechamento do 
contrato do 
projeto. 

0
,2

 

0
,4

8 Negociar requisitos 
de escopo ou custo 
com sponsor 

C
o

m
p

ra
d

o
r 

FONTE: A AUTORA 
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3.6. Monitoramento dos riscos 

O Objetivo do monitoramento de risco neste projeto é manter a rastreabilidade dos 

riscos, acompanhar a eficácia das ações implementadas, reavaliar o nível dos riscos residuais 

e o acompanhamento dos riscos não tratados através do monitoramento de sintomas e 

identificar novos riscos durante o projeto. 

Para isto foi determinada uma sistemática de monitoramento e controle dos riscos, 

atendendo as necessidades citadas no parágrafo anterior. A avaliação de riscos será um tópico 

padrão a ser abordado em todas as reuniões de acompanhamento do projeto. Caso seja 

identificada atividade/ processo com nível de risco elevado, igual ou superior a 0,45, será 

definida reunião especifica para tratamento do risco. Desta forma pretende-se manter a gestão 

de riscos sempre atualizada e rastreável. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Um dos possíveis desdobramentos deste projeto é o Gerenciamento de Custos, 

podendo-se assim identificar quais as atividades poderiam ser reduzidas suas durações com o 

menor impacto no custo do projeto. 

Visto o grande número de equipamentos a serem instalados no momento de 

lançamento de novo veículo, poderiam ser padronizadas de forma macro etapas e/ou 

documentos/Check lists de projetos, de forma a minimizar a ocorrência de falhas/riscos 

evitando assim possível fracasso dos projetos. 
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5. CONCLUSÕES 

Demonstrou-se neste projeto que o prazo de dezessete semanas para instalação e 

validação da máquina tridimensional, dentro de custos aceitáveis de mercado, é exequível. 

Caso seja solicitada a redução deste prazo pelo cliente, custos e escopo do projeto deverão ser 

revisados e novamente aprovados.  

Por meio deste trabalho procurou-se também demonstrar que apesar da contínua 

redução de prazo para lançamentos de veículos pelas montadoras, os fornecedores ao 

utilizarem as ferramentas adequadas de planejamento e controle contínuo do projeto, 

conseguem garantir os prazos estabelecidos e acordados no início do projeto. 
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7. ANEXOS 

7.1.. TAP 

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO 

PROJECT CHARTER 

1-TÍTULO DO PROJETO 

INSTALAÇÃO DE MÁQUINA TRIDIMENSIONAL 

2-JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 O projeto “Instalação de Máquina Tridimensiona” pertence ao projeto maior “Suporte de 

Coluna de Direção” que aumentará o volume de vendas em 5%.  

3-DESCRIÇÃO DO PRODUTO DO PROJETO 

Instalação de equipamento tridimensional para liberação de fornecimento e controle 

dimensional do produto “Suporte de Coluna de Direção” durante processo produtivo. O 

equipamento deverá ter capacidade de medição das dimensões X,Y e Z do produto conforme 

definido no desenho do produto. Ter a capacidade de acesso para medição de cilindricidade, 

concentricidade e coaxialidade definidos em desenho. 

4-CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO 

Atender os procedimentos 1 e 3 de M.S.A. para a lista de características importantes definidas 

pelo cliente a serem medidas pela tridimensional. 

5- PREMISSSAS 

- O projeto será aprovado 17 semanas antes da data necessária para utilização do 

equipamento. 

6- RESTRIÇÕES 

- O equipamento deve estar instalado na semana 17 

- Budget R$500,00 

7-GERENTE DO PROJETO E NÍVEL DE AUTORIDADE 

Gerente de projeto é a Débora Schossig Meister com a autoridade de definir o time de 
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projeto. 

8- PRINCIPAIS STAKEHOLDERS 

Gerentes funcionais: Gerente de Qualidade- Sandro Antunes; Gerente de Manutenção- Pedro 

Santos; Gerente de Compras- Marcelo Nogueira e cliente. 

 

Data:__________  Diretor Presidente:____________________  GP:________________ 

7.2. EAP 

1-EAP- INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO 

 
1.1 GERENCIAMENTO DO PROJETO 
 

1.1.1 REUNIÃO DE KICK OFF 

 
1.1.2 PLANO DO PROJETO 

1.1.2.1 Declaração de escopo 

1.1.2.2 EAP 

1.1.2 3 Plano de gerenciamento de risco 

1.1.2.4 Registro de riscos 

1.1.2.5 Cronograma 

1.1.2.6 Orçamento 

1.1.2.7 Matriz de responsabilidade 

1.1.2.8 Mapa de aquisições 

1.1.2.9 Mapa de comunicações 

 
1.1.3 MONITORAMENTO E CONTROLE 

1.1.3.1 Relatório de desempenho 

1.1.3.2 Reuniões de acompanhamento 

 
1.2 AQUISIÇÃO 

 
1.2.1 AQUISIÇÃO DA TRIDIMENSIONAL/ PEÇAS REPOSIÇÃO 

1.2.1.1 Definição das características técnicas da tridimensional 

1.2.1.2 Comprar tridimensional/peças reposição 

 
1.2.2 AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO 

 
1.2.3 AQUISIÇÃO CONSULTORIA MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO 

 
1.2.4 AQUISIÇÃO DO ISOLAMENTO DO PISO 
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1.2.5 AQUISIÇÃO PEÇA PADRÃO 

1.2.5.1 Compra peça padrão 

1.2.5.2 Entrega peça padrão 

 
1.2.6  AQUISIÇÃO DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO 

1.2.6.1 Compra do dispositivo de medição 

1.2.6.2 Entrega do dispositivo de medição 

 
1.2.7 AQUISIÇÃO DE TREINAMENTO 

1.2.7.1 Definir quantidade e colaboradores a serem treinados 

1.2.7.2 Definir data de treinamento de manuseio e programação. 

1.2.7.3 Comprar treinamento 

1.2.7.4 Executar treinamento 

1.2.7.5 Validar treinamento 

 
1.3 INSTALAÇÃO 

 
1.3.1 DISPONIBILIZAR LOCAL 

1.3.1.1 Definição da área necessária 

1.3.1.2 Definição do local 

1.3.1.3 Definir layout 

1.3.1.4 Liberar local 

1.3.1.5 Adequação predial 

 
1.3.2 ANÁLISE DO LOCAL 

  

1.3.2.1 VARIAÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE 

1.3.2.1.1 Medir temperatura e umidade em condições severas 

1.3.2.1.2 Definir características técnicas do ar condicionado 
 

1.3.2.2 VIBRAÇÃO DO PISO 

1.3.2.2.1 Medir a vibração do piso em condição extrema de vibração 

1.3.2.2.2 Definir características técnicas do isolamento de piso 

 
1.3.3 INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO 

1.3.3.1 Instalar ar-condicionado 

 
1.3.4 INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

1.3.4.1 Entrega da 3D na planta 

1.3.4.2 Disponibilidade de empilhadeira 

1.3.4.3 Transporte interno do equipamento 

1.3.4.4 Desembalar tridimensional e sapatas anti- vibração 

1.3.4.5 Instalar equipamento e sapatas anti- vibração 
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1.3.4.6 Descartar embalagens 

 
1.4 CALIBRAÇÃO 

1.4.1 Definir número de patrimônio do equipamento 3D 

1.4.2 Identificar equipamento 3D 

1.4.3 Calibrar equipamento 3D 

 
1.5 TRYOUT 

 
1.5.1 EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

1.5.1.1 Definir cotas a serem controladas na 3D 

1.5.1.2 Planejar programa de medição 

1.5.1.3 Programar 
1.5.1.4 Validação do programa e dispositivo de medição com peça padrão 

1.5.1.5 Validação do programa e dispositivo com peças série 

 
1.5.2 PEÇA PADRÃO 

1.5.2.1 Definir e numerar peça padrão  

1.5.2.2 Enviar peça padrão para calibrar 

1.5.2.3 Validar peça padrão 

1.5.2.4 Inserir Peça padrão na lista de Meios de Medição 

1.5.2.5 Definir frequência de calibração da peça padrão 

 
1.5.3 DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO 

1.5.3.1 Definir características gerais do dispositivo de medição 

1.5.3.2 Definir e numerar dispositivo de medição conforme IT025 

 

7.3. Dicionário da EAP 

TABELA 11- DICIONÁRIO DA EAP (CONTINUA) 
  

DICIONÁRIO EAP 

N° EAP PACOTE DE TRABALHO ESPECIFICAÇÃO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

1.2 AQUISIÇÃO     

1.2.1 AQUISIÇÃO DA 
TRIDIMENSIONAL 

    

1.2.1.1 Definição das 
características técnicas 
da tridimensional 

Definir cotas a serem medidas pela 
tridimensional, tendo como base o 
FMEA. Considerar as dimensões 
externas da peça e outras peças 
passíveis de serem medidas na 
tridimensional e peças de futuros 
projetos. Considerar também as 
tolerâncias mais exigentes e possíveis 
medições de cotas de forma 

Definir tridimensional (+ 
pontas de medição) 
adequada de cada 
fornecedor contatado. 
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1.2.1.2 Comprar 
tridimensional/peças 
reposição 

Conforme IT03 Definir fornecedor, 
preço, condições de 
pagamento e prazo de 
entrega do 
equipamento. Incluir 
treinamento + peças de 
reposição no pacote. 

1.2.2 AQUISIÇÃO DE AR-
CONDICIONADO 

Conforme IT03 Conforme um dos 
modelos de ar-
condicionado 
previamente definido 
em 1.3.2.1.2 

1.2.3 AQUISIÇÃO 
CONSULTORIA 
MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO 

Conforme IT03 Conforme lista de 
laboratórios acreditados 
pelo IMETRO 

1.2.4 AQUISIÇÃO DO 
ISOLAMENTO DO PISO 

Conforme IT03 Conforme um dos 
modelos de sapatas 
previamente definido 
em 1.3.2.2.2 

1.2.5.1 Compra peça padrão Conforme IT03 Conforme 1.5.2.2 

1.2.5.2 Entrega peça padrão X Conforme contrato de 
aquisição  

1.2.6.1 Compra do dispositivo 
de medição 

Conforme IT03 Conforme 1.5.1.5 

1.2.6.2 Entrega do dispositivo 
de medição 

X Conforme contrato de 
aquisição  

1.2.7 AQUISIÇÃO DE 
TREINAMENTO 

    

1.2.7.1 Definir quantidade e 
colaboradores a serem 
treinados 

Colaboradores com descrição de 
cargo metrologista 

Conforme descrição de 
cargo 

1.2.7.2 Definir data de 
treinamento de 
manuseio e 
programação. 

Verificar se as datas ofertadas pelo 
fornecedor atendem cronograma do 
projeto. 

Conforme cronograma 
do projeto 

1.2.7.3 Comprar treinamento Conforme IT03 Conforme 1.2.6.2 

1.2.7.4 Executar treinamento Conforme padrão fornecedor. Certificado de 
treinamento 

1.2.7.5 Validar treinamento Utilizando técnicas M.S.A. Método 1 
e 3. 

Validação programa 

N° EAP PACOTE DE TRABALHO ESPECIFICAÇÃO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

1.3 INSTALAÇÃO     

1.3.1 DISPONIBILIZAR LOCAL     

1.3.1.1 Definição da área 
necessária 

Verificar equipamentos e móveis 
necessários para execução das 
atividades de medição e atividades 
de apoio 

Definir metragem em m² 
necessária 
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1.3.1.2 Definição do local Avaliar possíveis locais e reformas 
para estabelecer a sala de metrologia 

Local definido 

1.3.1.3 Definir layout Verificar disposição de móveis e 
equipamentos mais adequados para 
execução das atividades de 
metrologia 

Emitir planta baixa da 
sala de medição 

1.3.1.4 Liberar local Realizar transferência de material da 
área a ser liberada 

Local liberado 

1.3.1.5 Adequação predial Realizar adequação predial de 
energia e iluminação. 

Conforme layout 

1.3.2 ANÁLISE DO LOCAL     

1.3.2.1 VARIAÇÃO DE 
TEMPERATURA E 
UMIDADE 

    

1.3.2.1.1 Medir temperatura e 
umidade em condições 
severas 

Utilizar equipamentos (termômetro e 
medidor de umidade) cedidos por 
empresa externa de calibração. 

Relatório dimensional 
com temperatura e 
umidade em unidades SI 

1.3.2.1.2 Definir características 
técnicas do ar 
condicionado 

Juntamente com fornecedores 
definir modelo do ar condicionado 
para cada fabricante. 

Relatório de 
especificação de 
produto Conf. IT03 

1.3.2.2 VIBRAÇÃO DO PISO     

1.3.2.2.1 Medir a vibração do 
piso em condição 
extrema de vibração 

Conforme empresa de consultoria, 
utilizando trânsito externo de 
caminhão carregado e 
funcionamento da prensa de 500 
toneladas, de forma a simular 
condição severa de uso. 

Relatório dimensional 
com unidade em SI 

1.3.2.2.2 Definir características 
técnicas do isolamento 
de piso 

Juntamente com fornecedores 
definir modelo de sapata adequada 
de cada fabricante. 

Relatório de 
especificação de 
produto Conf. IT03 

1.3.3 INSTALAÇÃO AR-
CONDICIONADO 

    

1.3.3.1 Instalar ar-condicionado Conforme manual do equipamento Teste de funcionamento 
OK 

1.3.4 INSTALAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO 

    

1.3.4.1 Entrega da 3D na planta Transporte da 3D da fábrica do 
fornecedor a planta 

Recebimento da 3D na 
planta 

1.3.4.2 Disponibilidade de 
empilhadeira 

Liberar empilhadeira Empilhadeira disponível 

1.3.4.3 Transporte interno do 
equipamento 

Conforme orientações do fornecedor 3D na sala de medição 

1.3.4.4 Desembalar 
tridimensional e sapatas 
anti- vibração 

Conforme orientações do fornecedor 3D isenta de embalagem 

1.3.4.5 Instalar equipamento e 
sapatas anti- vibração 

Conforme orientações do fornecedor Conforme layout 



38 

 

1.3.4.6 Descartar embalagens Conforme orientações  dos 
fornecedores. 

Embalagens no local de 
descarte 

N° EAP PACOTE DE TRABALHO ESPECIFICAÇÃO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

1.4 CALIBRAÇÃO     

1.4.1 Definir número de 
patrimônio 3D 

Conforme IT02 Número definido 

1.4.2 Identificar equipamento 
3D 

Conforme IT02 Equipamento 
identificado 

1.4.3 Calibrar equipamento 
3D 

Conforme prescrição do fornecedor. Conforme fornecedor 

N° EAP PACOTE DE TRABALHO ESPECIFICAÇÃO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

1.5 TRYOUT     

1.5.1 EXECUÇÃO DO 
PROGRAMA 

    

1.5.1.1 Definir cotas a serem 
controladas na 3D 

Conforme FMEA Lista de cotas 

1.5.1.2 Planejar programa de 
medição 

Definir roteiro de medição de cotas Roteiro de medição 

1.5.1.3 Programar Conforme roteiro de cotas Programa de medição 

1.5.1.4 Validação do programa 
e dispositivo de 
medição com peça 
padrão 

Conforme métodos M.S.A definidos 
na IT08 

Aceite preliminar do 
programa e dispositivo 
de medição 

1.5.1.5 Validação do programa 
e dispositivo com peças 
série 

Conforme métodos M.S.A definidos 
na IT08 

Aceite do programa e 
dispositivo de medição 

1.5.2 PEÇA PADRÃO     

1.5.2.1 Definir e numerar peça 
padrão  

Conforme IT08 Peça padrão numerada 

1.5.2.2 Enviar peça padrão para 
calibrar 

Conforme IT08 Recibo de entrega de 
dispositivo 

1.5.2.3 Calibrar peça padrão Conforme IT da  empresa de 
calibração e RBC. 

Certificado de calibração 

1.5.2.4 Validar calibração peça 
padrão 

Conforme IT08 Calibração validade 

1.5.2.5 Inserir Peça padrão na 
lista de Meios de 
Medição 

Conforme IT08 Número peça padrão 
inserido na lista dos 
meios de medição 

1.5.2.6 Definir frequência de 
calibração da peça 
padrão 

Conforme IT08 Frequência de calibração 
definida 

1.5.3 DISPOSITIVO DE 
MEDIÇÃO 

    

1.5.3.1 Definir características 
gerais do dispositivo de 
medição 

Conforme necessidade de acesso 
para medição das cotas definidas na 
lista de medição e nivelamento da 
peça a ser medida. 

Emitir características 
gerais do dispositivo de 
medição. 
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1.5.3.2 Definir e numerar 
dispositivo de medição 
conforme IT025 

Conforme IT08 Dispositivo numerado 

FONTE: A AUTORA 

7.4. Matriz de responsabilidades 

TABELA 12-  MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (CONTINUA) 
 

  MATRIZ DE RESPONSABILIDADE 

N° EAP PACOTE DE TRABALHO APROVA INFORMADO CONSULTADO 

1.2 AQUISIÇÃO       

1.2.1 AQUISIÇÃO DA 
TRIDIMENSIONAL       

1.2.1.1 Definição das características 
técnicas da tridimensional 

Gerente de 
Qualidade 

Comprador, GP Metrologista, 
Fornecedores Mitutoyo, 
Zeiss, .DEA. Empresa de 
calibração 

1.2.1.2 Comprar 
tridimensional/peças 
reposição 

Diretor Gerente de 
Qualidade, GP 

Gerente de compras 

1.2.2 AQUISIÇÃO DE AR-
CONDICIONADO 

Gerente 
manutenção 
predial 

Diretor, GP Engenheiro de 
manutenção 

1.2.3 AQUISIÇÃO CONSULTORIA 
MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO 

Gerente 
manutenção 
predial 

GP, Engº de 
manutenção 

Engenheiro de 
manutenção, Engº de 
Qualidade, metrologista 

1.2.4 AQUISIÇÃO DO 
ISOLAMENTO DO PISO 

Gerente 
manutenção 
predial 

GP, Engº 
manutenção 

Engenheiro de 
manutenção 

1.2.5.1 Compra peça padrão Gerente de 
Qualidade 

GP, metrologista Metrologista, Engº 
Qualidade, Engº de 
produto 

1.2.5.2 Entrega peça padrão Comprador Metrologista Metrologista 

1.2.6.1 Compra do dispositivo de 
medição 

Gerente de 
Qualidade 

GP, metrologista Metrologista, Engº 
Qualidade 

1.2.6.2 Entrega do dispositivo de 
medição 

Comprador Metrologista Metrologista 

1.2.7 AQUISIÇÃO DE 
TREINAMENTO       



40 

 

1.2.7.1 Definir quantidade e 
colaboradores a serem 
treinados 

Gerente RH Metrologistas, 
comprador 

X 

1.2.7.2 Definir data de treinamento 
de manuseio e 
programação. 

Gerente de 
Qualidade GP 

Metrologista, 
fornecedor 

1.2.7.3 Comprar treinamento Gerente de RH GP X 

1.2.7.4 Executar treinamento Conforme 
1.2.6.2 Comprador, GP X 

1.2.7.5 Validar treinamento 
Engenheiro de 
Qualidade 

GP, 
Metrologista, 
fornecedor Metrologista 

N° EAP PACOTE DE TRABALHO APROVA INFORMADO CONSULTADO 

1.3 INSTALAÇÃO       

1.3.1 DISPONIBILIZAR LOCAL       

1.3.1.1 Definição da área necessária Gerente de 
manutenção 
predial 

Gerente de 
Qualidade 

Engº de manutenção 
predial 

1.3.1.2 Definição do local Diretor Corpo gerencial, 
GP 

Gerente de produção, 
gerente de qualidade, 
gerente logística 

1.3.1.3 Definir layout Gerente de 
Qualidade 

GP Metrologista 

1.3.1.4 Liberar local Gerente de 
manutenção 
predial 

GP, metrologista Responsável atual pela 
área a ser liberada 

1.3.1.5 Adequação predial Gerente de 
manutenção 
predial 

GP, metrologista X 

1.3.2 ANÁLISE DO LOCAL       

1.3.2.1 VARIAÇÃO DE 
TEMPERATURA E UMIDADE       

1.3.2.1.1 Medir temperatura e 
umidade em condições 
severas 

Engenheiro de 
manutenção 

Gerente 
manutenção 
predial 

X 

1.3.2.1.2 Definir características 
técnicas do ar condicionado 

Gerente de 
manutenção 
predial 

Comprador, GP  Fornecedores de ar-
condicionado 

1.3.2.2 VIBRAÇÃO DO PISO       

1.3.2.2.1 Medir a vibração do piso em 
condição externa de 
vibração 

Engenheiro de 
manutenção 

Gerente 
manutenção 
predial 

X 

1.3.2.2.2 Definir características 
técnicas do isolamento de 
piso 

Gerente de 
manutenção 
predial 

Comprador, GP Fornecedores de 
sapatas 
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1.3.3 INSTALAÇÃO AR-
CONDICIONADO       

1.3.3.1 Instalar ar-condicionado Engº de 
manutenção 

X Fornecedor 

1.3.4 INSTALAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO       

1.3.4.1 Entrega da 3D na planta X GP, Diretor Comprador 

1.3.4.2 Disponibilidade de 
empilhadeira 

Analista de 
logística 

Engº de 
manutenção 

X 

1.3.4.3 Transporte interno do 
equipamento 

Engº de 
manutenção 

metrologista X 

1.3.4.4 Desembalar tridimensional e 
sapatas anti- vibração 

Técnico de 
segurança 

X X 

1.3.4.5 Instalar equipamento e 
sapatas anti- vibração 

Engº de 
manutenção 

metrologista X 

1.3.4.6 Descartar embalagens X X X 

N° EAP PACOTE DE TRABALHO APROVA INFORMADO CONSULTADO 

1.4 CALIBRAÇÃO       

1.4.1 Definir número de 
patrimônio 3D 

Técnico de 
segurança 

X X 

1.4.2 Identificar equipamento 3D Técnico de 
segurança 

X X 

1.4.3 Calibrar equipamento 3D Metrologista X X 

N° EAP PACOTE DE TRABALHO APROVA INFORMADO CONSULTADO 

1.5 TRYOUT       

1.5.1 EXECUÇÃO DO PROGRAMA       

1.5.1.1 Definir cotas a serem 
controladas na 3D 

Engº Qualidade X Engº de qualidade, Engº 
Produto 

1.5.1.2 Planejar programa de 
medição 

X X X 

1.5.1.3 Programar X X Instrutor treinamento 

1.5.1.4 Validação do programa e 
dispositivo de medição com 
peça padrão 

Engº Qualidade X Fornecedor de 
calibração 

1.5.1.5 Validação do programa e 
dispositivo com peças série 

Engº Produto X X 

1.5.2 PEÇA PADRÃO       

1.5.2.1 Definir e numerar peça 
padrão  

Metrologista Engº Qualidade X 

1.5.2.2 Enviar peça padrão para 
calibrar 

Metrologista Engº Qualidade X 

1.5.2.3 Calibrar peça padrão Metrologista Engº Qualidade X 

1.5.2.4 Validar calibração peça 
padrão 

X Engº Qualidade X 



42 

 

1.5.2.5 Inserir Peça padrão na lista 
de Meios de Medição 

Metrologista Engº Qualidade X 

1.5.2.6 Definir frequência de 
calibração da peça padrão 

X Engº Qualidade X 

1.5.3 DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO       

1.5.3.1 Definir características gerais 
do dispositivo de medição 

Engº Qualidade Comprador Prováveis fornecedores. 

1.5.3.2 Definir e numerar 
dispositivo de medição 
conforme IT025 

X X X 

FONTE: A AUTORA 


