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RESUMO 

 

A qualidade em projetos é de suma importância para uma empresa manter-se 
competitiva no mercado. Cada vez mais faz-se mais necessário que a organização 
realize o gerenciamento da qualidade em seus projetos. Diante deste fato, a partir 
das práticas de gerenciamento de projetos, este trabalho visa realizar o estudo de 
qualidade em um projeto elétrico para fábrica de papel e celulose, a fim de encontrar 
quais foram as causas de ocorrerem inúmeras falhas durante a execução da obra. 
Este levantamento auxiliará a empresa a corrigir estas causas para que não ocorram 
mais no futuro. 
 
Palavras Chave: gerenciamento, qualidade, ferramentas de qualidade, causa e 
efeito  
  



ABSTRACT 

 

The quality in projects has a big importance for a company to remain competitive in 
the market. More and more it is a necessary thing for the organization performs the 
quality management in its projects. Faced with this fact, from the project 
management practices, this work looks out the study of quality in an electrical project 
for a pulp and paper mill, to find out what were the causes of innumerous failures. 
This survey helps the company to correct these causes so that they do not occur in 
the future. 
 

 Key Words: management, quality, quality`s tools, causes and effect. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. PROBLEMA 

 

Após a finalização de um projeto elétrico para a construção de uma nova 

fábrica de papel e celulose, é evidenciado pela execução da obra diversas 

divergências de projeto que não deveriam acontecer, causando prejuízos financeiros 

e atrasos na execução. Desta forma é levantada a seguinte questão, quais foram as 

causas de tantos problemas? Falta de qualidade no projeto? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1.  GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa acerca das 

ferramentas da qualidade em projetos e, após este estudo utilizar uma ferramenta 

para levantar o maior número possível de causas que levaram as falhas do projeto, e 

assim evitar estas causas em projetos futuros. 

 

1.2.2. ESPECÍFICOS 

 

• Aprofundar os conhecimentos em qualidade de projetos, conforme 

metodologia PMBOK®; 

• Analisar um projeto como estudo de caso; 

• Identificar as falhas ocorridas na elaboração do projeto; 

• A partir de ferramenta de qualidade de projeto levantar as causas das 

falhas. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

Ao realizar a contratação de um projeto elétrico para a construção de uma 

nova fábrica, neste caso de papel e celulose, um dos principais objetivos é a 

economia na hora da montagem, visto que o projeto deve prever todo o quantitativo 
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de material necessário para a execução da obra. De posse de todo o quantitativo de 

material necessário, a empresa responsável pela execução da obra pode realizar 

cotações com antecedência, negociar preços e prazos de entrega, gerando uma 

grande economia. 

Porém, se o projeto entregue for falho, podem haver diversos materiais para 

compras urgentes, pois estas falhas de projeto só conseguem ser percebidas no 

momento da execução. Com isto, existe uma grande dificuldade em negociar valores 

nas compras de novos produtos, surgem problemas com prazos de entrega, e 

também há um enorme prejuízo com a mão de obra que fica paralisada pela falta de 

material. 

Assim se faz necessária uma verificação de todo o projeto, em termos de 

qualidade, para descobrir onde foi que ocorreram as falhas e evitar que isto se repita 

em novos projetos.  

 

1.4. METODOLOGIA 

 

• Definição de projeto; 

• Apresentação das áreas de conhecimento de projeto; 

• Levantamento bibliográfico sobre gestão de qualidade conforme o 

PMBOK®; 

• Ferramentas de análise da qualidade em projetos; 

• Estudo de caso de projeto aplicando ferramenta de qualidade de projeto; 

• Avaliação dos problemas encontrados no projeto. 

 

1.5. FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

• Introdução; 

• Descritivo básico de gerenciamento de projetos; 

• Detalhamento do gerenciamento de qualidade em projetos; 

• Apresentação da empresa e do projeto de estudo de caso; 

• Levantamento dos problemas do projeto em estudo; 

• Aplicação da ferramenta de qualidade; 

• Considerações finais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. PROJETO 

 

De acordo com o Guia PMBOK® (2013), projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza 

temporária indica que um projeto tem um início e um término definidos, e seu 

término é alcançado quando os objetivos do projeto são atingidos. 

Cleland e Ireland (2002) também afirmam que projeto consiste em uma 

combinação de recursos organizacionais para se criar algo que não existia 

anteriormente e que ira fornecer uma melhora na capacidade de desempenho, tanto 

no desenho quanto na execução de estratégias organizacionais. 

Dentro desta definição, todo projeto possui o mesmo ciclo de vida. Ou seja, 

os projetos são divididos em fases, denominadas de iniciação, planejamento, 

execução, monitoramento e controle, e encerramento. A Figura 1 ilustra o ciclo de 

vida de um projeto, onde cada linha indica o início e o término de cada uma de suas 

fases, demostrando graficamente a relação entre esforço e tempo nele investido. 

 

 

Figura 1: O ciclo de vida do projeto. 

Fonte: Vargas (2003) 

 

Vargas (2003) nos dá uma definição básica para cada uma destas fases. De 

acordo com o autor, na fase de definição as necessidades são transformadas em 

projetos, na fase de planejamento são definidas as estratégias de abordagem do 
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projeto, na fase de execução o planejado é materializado, a fase de controle 

acontece e tem foco no comparativo do que foi previsto com o realizado e, na fase 

de finalização é realizado o fechamento do projeto, onde são documentados os 

aprendizados do projeto para uso futuro. 

 

2.2. GERENCIAMENTO DE PROJETO 

 

O gerenciamento de projetos pode ser capaz de detectar e controlar custos 

e prazos mantendo a competitividade a fim de superar as expectativas dos clientes. 

Com o gerenciamento, as organizações conseguem melhor controle e a confiança 

do cliente, sendo capaz de apresentar melhor administração e mais alto número de 

projetos bem-sucedidos. “A tarefa central do gerenciamento de projetos sempre foi a 

combinação do trabalho de diferentes pessoas para a execução de tarefas que 

seriam úteis para os clientes ou as organizações” (Valle et al.,2007). 

Conforme o Guia PMBOK® (2013) o gerenciamento de projeto pode ser 

definido como a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas 

nas atividades do projeto para atender o mesmo objetivo. 

Esse conjunto de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas é 

frequentemente conhecido como “boas práticas”, que formam os processos de 

gerenciamento de projetos. 

O Guia PMBOK® (2013) divide o gerenciamento de projetos em dez áreas 

de conhecimento, as quais são distribuídas dentro dos cinco grupos de processo do 

projeto já citadas neste trabalho (iniciação, planejamento, execução, monitoramento 

e controle, encerramento). Estas dez áreas de conhecimento estão listadas abaixo: 

 Integração; 

 Escopo; 

 Tempo; 

 Custo; 

 Qualidade; 

 Recursos Humanos; 

 Comunicação; 

 Riscos; 
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 Aquisições; 

 Stakeholders. 

Em suma, o gerenciamento de projeto é a aplicação e integração das áreas 

de conhecimento do Guia PMBOK® com os grupos de processos de gerenciamento. 

 

2.2.1. INTEGRAÇÃO 

 

De acordo com o Guia PMBOK®, a integração de projeto consiste nas 

atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os 

vários processos e atividades dos grupos de gerenciamento. Integração inclui 

características da unificação, consolidação, articulação e ações integradoras, as 

quais são essenciais para o término do projeto, para gerenciar com sucesso as 

expectativas das partes interessadas e atender aos requisitos. 

 

2.2.2. ESCOPO 

 

O Gerenciamento de Escopo de um projeto está relacionado com toda a 

definição e controle do que está ou não incluso no projeto. Ou seja, é na definição 

do escopo que está descrito todo o trabalho necessário, e apenas o necessário para 

a realização do projeto com sucesso. Para a execução desta área de gerenciamento 

de projetos, devem ser utilizados os seguintes processos:  

 Planejamento do gerenciamento do escopo; 

 Coleta de requisitos; 

 Definição do escopo; 

 Criação da Estrutura Analítica de Projeto; 

 Validação do Escopo; 

 Controle do Escopo. 

 

2.2.3. TEMPO 

 

De acordo com o Guia PMBOK® (2013), Gerenciamento de Tempo consiste 

nos processos necessários para o término pontual do projeto.  
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O gerenciamento de tempo vai desde a definição de atividades, 

sequenciamento, definição de recursos por atividade, estimativa de duração e 

montagem até o controle do cronograma (Barcaui, et al., 2013). 

 

2.2.4. CUSTO 

 

O gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos envolvidos em 

planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle 

dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento 

aprovado (O Guia PMBOK®, 2013). 

O gerenciamento de custos preocupa-se principalmente com os custos dos 

recursos necessários para completar as atividades do projeto. Este deve considerar 

também o efeito das decisões de projeto no custo recorrente subsequente ao uso, 

manutenção e suporte do produto, serviço ou resultado do projeto. 

  

2.2.5. QUALIDADE 

 

Conforme diz o Guia PMBOK ® (2013), o gerenciamento da qualidade do 

projeto inclui os processos e atividades da organização que determinam as politicas 

de qualidade, os objetivos e as responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça 

as necessidades para as quais foi empreendido. O gerenciamento da qualidade do 

projeto usa as politicas e procedimentos para a implementação, no contexto do 

projeto, do sistema de gerenciamento da qualidade da organização e, de maneira 

apropriada, da suporte às atividades de melhoria do processo contínuo como 

empreendido no interesse da organização executora. O gerenciamento da qualidade 

do projeto trabalha para garantir que os requisitos do projeto, incluindo os requisitos 

do produto, sejam cumpridos e avaliados. 

 

2.2.6. RECURSOS HUMANOS 

 

Segundo o Guia PMBOK® (2013), o gerenciamento dos recursos humanos 

do projeto inclui os processos que organizam, gerenciam e guiam a equipe do 

projeto. Os membros da equipe do projeto podem ter vários conjuntos de 
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habilidades, atuar em regime de tempo integral ou parcial, e podem ser 

acrescentados ou removidos da equipe à medida que o projeto progride. Embora os 

papéis e responsabilidades específicos para os membros da equipe do projeto 

sejam designados, o envolvimento de todos os membros da equipe no planejamento 

do projeto e na tomada de decisões pode ser benéfico. 

Baumotte et Al (2013) cita que planejar o gerenciamento de recursos 

humanos significa determinar funções, responsabilidades e relações hierárquicas do 

projeto, tanto em relação à equipe quanto aos grupos internos ou externos à 

organização executora do projeto. No gerenciamento de pessoas são realizados os 

planos de contratações, como serão as mobilizações e desmobilizações do projeto, 

são identificadas as necessidades de treinamento do projeto, entre outras. 

 

2.2.7. COMUNICAÇÃO 

 

Gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos 

necessários para assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, 

coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, 

controladas, monitoradas e, finalmente, dispostas de maneira oportuna e 

apropriadas. Os gerentes de projetos passam a maior parte do tempo se 

comunicando com os membros da equipe e outras partes interessadas do projeto, 

quer sejam internas ou externas à organização. A comunicação eficaz cria uma 

ponte entre as diversas partes interessadas do projeto, que podem ter diferenças 

culturais e organizacionais, diferentes níveis de conhecimento, e diversas 

perspectivas e interesses que podem impactar ou influenciar a execução ou 

resultado do projeto (o Guia PMBOK®, 2013). 

 

2.2.8. RISCOS 

 

De acordo com o Guia PMBOK® (2013) o Gerenciamento de Riscos é 

composto pelos processos de planejamento, identificação, analise, planejamento de 

respostas e controle de riscos durante um projeto. O gerenciamento de riscos 

objetiva aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, bem como 

reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto. 
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2.2.9. AQUISIÇÕES 

 

Segundo o Guia PMBOK® (2013) o gerenciamento das aquisições do 

projeto compreende os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, 

serviços ou resultados externos à equipe do projeto. Neste caso a organização pode 

ser tanto o comprador quanto o comprador. 

É no gerenciamento de aquisições que é realizado os processos de 

gerenciamento de contratos e controle de mudanças, os quais são necessários para 

desenvolver e administrar contratos ou pedidos de compra emitidos por membros da 

equipe do projeto. 

Também inclui a administração de todos os contratos emitidos pelo 

comprador que está adquirindo o resultado do projeto, e a administração das 

obrigações contratuais atribuídas à equipe do projeto pelo contrato. 

Para Huston (1996), o objetivo do gerenciamento de aquisições é obter os 

materiais, equipamentos e serviços externos ao projeto, de acordo com os 

parâmetros técnicos de desempenho, de qualidade, de prazos e de custos definidos 

quando da autorização do gerenciamento. 

 

2.2.10. STAKEHOLDERS 

 

Esta área inclui os processos exigidos para identificar todas as pessoas, 

grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto, 

analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto, e 

desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz 

das partes interessadas nas decisões e execução do projeto. O gerenciamento das 

partes interessadas também se concentra na comunicação contínua com as partes 

interessadas para entender suas necessidades e expectativas, abordando as 

questões conforme elas ocorrem, gerenciando os interesses conflitantes e 

incentivando o comprometimento das partes interessadas com as decisões e 

atividades do projeto. (o Guia PMBOK®, 2013). 

Fremann e Mc Vea (2001) propõem que o ímpeto por trás do interesse no 

gerenciamento de stakeholders foi o de tentar construir uma estrutura que permitisse 

lidar com as preocupações dos gerentes com a turbulência no ambiente em que as 
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empresas operam. Estes autores afirmam que o propósito inicial do gerenciamento 

de stakeholders foi o de elaborar métodos para gerenciar a miríade de grupos e 

relacionamentos que geram resultados estratégicos para as empresas. Em suma, é 

de grande importância que os gerentes compreendam as preocupações de todas as 

partes interessadas na organização, a fim de desenvolver os objetivos que sejam 

apoiados pelos stakeholders.  

Para o objetivo deste trabalho, será discorrido um pouco mais acerca do 

Gerenciamento da Qualidade em Projetos, a fim de apresentar todas as ferramentas 

necessárias para as análises que serão realizadas na elaboração deste. 

 

2.3. GESTÃO DA QUALIDADE 

 

2.3.1. QUALIDADE 

 

Paladini (2000) define que o conceito de qualidade se desdobra no plano 

espacial e no plano temporal. É de suma importância o entendimento de que as 

definições sobre qualidade devam refletir a realidade em que vivemos, ou seja, os 

referenciais considerados naquele momento no processo gerencial das 

organizações, pois tudo pode tornar-se obsoleto, dai o ponto de vista para se 

considerar a qualidade sob o aspecto temporal. 

É muito comum encontrar a ocorrência de definições equivocadas da palavra 

qualidade, por tratar-se de uma palavra pública. Desta forma, Paladini (2000) afirma 

que definir qualidade de forma errônea pode levar a ações que venham a 

comprometer seriamente a organização. 

Ainda conforme Paladini (2000) existem alguns conceitos de qualidade que 

ao serem analisados proporcionam um conceito equivocado de qualidade, entretanto 

ao realizar uma análise conjunta destes podemos ter uma ideia correta de qualidade. 

Estes aspectos são: 

 Considerar a qualidade algo abstrato, pois nem sempre os clientes 

conseguem definir quais as suas preferências e necessidades; 

 Considerar qualidade um sinônimo de perfeição; 

 Considerar que qualidade nunca se altera; 
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 Considerar qualidade como algo subjetivo; 

 Considerar qualidade como um requisito mínimo de funcionamento 

 Considerar qualidade como a diversidade de opções que um produto ou 

serviço oferece; 

 Considerar qualidade como a área onde todo o processo de produção da 

qualidade se desenvolve. 

O conceito básico da qualidade é feito a partir destes elementos, porém 

centrar em apenas um deles ou deixar de considerar outros pode fragilizar a 

organização. 

Assim, para Paladini (2000) o correto conceito da qualidade deve envolver 

dois elementos: 

 O componente espacial onde a qualidade envolve muitos aspectos 

simultaneamente; 

 O componente temporal onde a qualidade sofre alterações de conceito ao 

longo do tempo. 

 

2.3.2. GESTÃO DA QUALIDADE EM PROJETOS 

 

De acordo com o Guia PMBOK® (2013) para se atingir os objetivos 

determinados pela politica de qualidade, todos os processos do gerenciamento de 

qualidade propostos devem ser abordados. O gerenciamento deve ser construído 

sobre três etapas:  

1. Planejar o gerenciamento da qualidade. 

2. Realizar a garantia da qualidade. 

3. Controle da qualidade. 

A primeira etapa consiste nos processos que identificam os requisitos e 

expectativas de qualidade para o projeto e cada uma de suas entregas, aborda 

ainda a documentação destas informações para que seja possível o 

acompanhamento de sua realização.  

Já a etapa de realizar a garantia da qualidade consiste na realização de 

auditorias sobre os requisitos, objetivos e medições, com o intuito de garantir que as 

premissas adotadas são realmente adequadas. 



22 

 

O controle de qualidade é realizado a partir da execução do monitoramento 

e registro dos dados coletados nos processos de qualidade, desta forma, permitindo 

que possam ser avaliados os processos quanto ao seu desempenho. Alimentam 

também uma base de dados que permite realizar uma análise do projeto como um 

todo e auxilia nas tomadas de decisões. 

Tanto Kerzner (2011) quanto o Guia PMBOK® (2013), listam uma série de 

pontos de extrema importância no processo de gestão de qualidade: 

 Nível de satisfação do cliente; 

 Papel de prevenção da qualidade; 

 Melhoria contínua; 

 Custo da qualidade; 

 Responsabilidade da alta direção.  

O nível de satisfação do cliente é o principal meio de se medir o sucesso e a 

qualidade geral do projeto. Segundo Juran (1989), qualidade é o conjunto das 

características que atendem as necessidades dos clientes e que garantem a 

satisfação com o produto entregue. 

De acordo com o Guia PMBOK® (2013), os impactos da garantia de 

qualidade por meio de processos preventivos são consideravelmente menores, que 

quando os processos aplicados são fundamentados apenas na inspeção dos 

resultados, segundo o papel de prevenção da qualidade. 

Os custos de qualidade são todos aqueles que envolvem os processos da 

qualidade, podendo ser estes processos de planejamento ou execução. Conforme 

Kerzner (2011), estes custos podem ser classificados em quatro grupos distintos: 

 Custos de prevenção: são os custos de técnicas para prevenção da 

qualidade, como a realização de treinamento, pesquisas materiais, 

revisão de processos de produção, revisão de processos de serviços, 

entre outros.  

 Custos de avaliação: custos necessários para avaliar se os requisitos de 

qualidade definidos estão sendo cumpridos, por exemplo, despesas com 

laboratórios ou com medição. 
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 Custos de falha interna: custo causado para corrigir um produto por falha 

de processo, pode ser o retrabalho, o desperdício ou qualquer ação 

corretiva para garantir a entrega. 

  Custos de falha externa: são os custos que se referem a ações por parte 

do cliente, quando este declara que os requisitos esperados não foram 

cumpridos, como, por exemplo, visitas aos clientes para avaliação e todas 

as ações corretivas que venham a ser necessárias. 

Deming (1990) e Kerzner (2011) ressaltam que é de extrema importância o 

envolvimento da alta direção da organização na qualidade. Kerzner (2011) cita que a 

qualidade é responsabilidade de todos, mas depende do apoio e iniciativa da alta 

direção da empresa o desenvolvimento de um ambiente propício para a 

consolidação da qualidade. Com a omissão da alta diretoria este ambiente não se 

torna possível, faltando recursos adequados para a sua manutenção.  

 

2.3.3. CICLO PDCA 

 

O ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act) visa a melhoria contínua dos 

processos, trabalhando de forma cíclica. Segundo Marshall (2003) o ciclo PDCA é 

um método que tem como objetivo a manutenção dos processos e a melhoria de 

cada fase. 

De acordo com Campos (1996) este consiste em um método de 

manutenção, cujo principal objetivo é tornar o processo previsível, sendo realizado 

com base em padrões revisados e atualizados constantemente com base em 

desvios ocorridos. Baseando-se nestas revisões, os processos são melhorados, pois 

novos padrões são criados e melhorados, tornando assim o novo padrão uma base 

para posterior melhoria. 



24 

 

 

Figura 2: Ciclo PDCA 

Fonte: http://www.sobreadministracao.com/o-ciclo-pdca-deming-e-a-melhoria-continua/ 

 

A Figura 2 ilustra o ciclo PDCA, demonstrando suas quatro fases delimitadas 

entre si, as quais ocorrem de forma contínua. Ou seja, a cada fase, em caso de 

conformidade ou não, segue para a próxima fase ou regride para novas definições. 

Cada etapa pode ser detalhada conforme abaixo: 

 Plan (Planejar) – refere-se ao planejamento detalhado da ação que se 

pretende implantar. É nesta etapa que conhece o problema a ser 

solucionado, são definidas as diretrizes a serem seguidas e é 

caracterizado o que se quer saber a respeito do problema.  

 Do (Executar) – nesta fase o planejamento passa a ser implementado 

efetivamente. No caso da utilização de ferramentas, é comum que esta 

fase se trate de uma execução experimental, em escala reduzida, limitada 

a partes selecionadas do processo. 

 Check (Verificar) – esta é a fase de verificação do que foi realizado no 

processo, se as fases foram atendidas, se os recursos foram utilizados 
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corretamente, as lições aprendidas, se os parâmetros de medição foram 

completados. Ou seja, os efeitos do plano são confrontados com os 

objetivos previstos inicialmente. 

 Act (Agir) – fase onde as melhorias começam a se caracterizar, e ao 

mesmo tempo estabelece-se o ciclo da melhoria contínua. São 

elaborados planos para agir nos pontos onde houveram divergências do 

plano original. 

O ciclo completa-se quando a ultima etapa (act) retorna ao planejamento. 

Esta lógica evidencia o esforço para a melhoria contínua. 

Segundo Falconi (2004) partindo deste conceito de PDCA é possível 

verificar as práticas de sucesso e garantir determinados padrões, que caso o 

procedimento ou o projeto ocorra de forma esperada deve se manter os resultados 

para atingir determinadas atividades de forma padronizada. 

 

2.3.3.1. PDCA APLICADO A PROJETOS 

 

A metodologia PDCA aplica-se de forma bastante explícita nos conceitos do 

Guia PMBOK®, quanto às fases do ciclo de vida do projeto, onde é possível ser 

visto na Figura 3. 

 

Figura 3: Ciclo de Vida do Projeto 

Fonte: PMBOK® (2013) 
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O Guia PMBOK® (2013) define como grandes grupos de atividades de 

acordo com o seu nível de amadurecimento do processo, de forma a iniciar, planejar, 

executar, monitorar e encerrar o projeto, conforme Valle (2007), assim como o 

PDCA, podendo retornar a cada fase no caso de ajustes para que assim possa 

progredir para a próxima fase do projeto. 

Desta forma as ferramentas utilizadas também se agrupam devido à fase do 

projeto a serem utilizadas, o que define uma série de procedimentos fase a fase, 

criando assim um método a ser utilizado. 

 

2.3.4. FERRAMENTAS DA GESTÃO DA QUALIDADE 

 

As ferramentas da gestão de qualidade são técnicas desenvolvidas para 

melhorar a qualidade de projetos, produtos, sistemas e processos. 

Algumas ferramentas de gestão da qualidade auxiliam a identificar possíveis 

problemas que possam ocorrer em determinado projeto/produto de modo que haja 

uma ação preventiva para um futuro desvio, ou ainda fornecem uma maneira de 

analisar a negatividade ou ineficácia de um processo em questão. 

Outras ferramentas da qualidade são utilizadas para priorizar ações, e outras 

apenas servem para listar causas e efeitos dos elementos em um projeto ou 

processo que possam ter seus resultados afetados. 

Conforme o Guia PMBOK® (2013), são sete as ferramentas básicas da 

qualidade: 

 Diagrama de Causa e Efeito; 

 Fluxograma; 

 Histograma; 

 Diagrama de Pareto; 

 Folha de Verificação; 

 Diagrama de Dispersão; 

 Gráfico de Controle. 
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2.3.4.1. DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO 

 

Conhecido também como diagrama de Ishikawa, referência ao engenheiro 

japonês Kaoru Ishikawa (1915 – 1989) que criou este diagrama, ou diagrama 

espinha de peixe. 

Trata-se de uma ferramenta que relaciona cada ocorrência com suas 

possíveis causas. De acordo com Marshall (2008) é uma ferramenta de 

representação das possíveis causas que levam a um determinado efeito.  

Sua denominação espinha de peixe refere-se à sua forma de montagem. 

Nesta ferramenta, seu eixo principal mostra um fluxo básico de informações e as 

espinhas, que para ele convergem, representam contribuições secundárias ao 

processo sob análise. O diagrama ilustra as causas principais de uma ação, de um 

resultado ou de determinada situação, para as quais se dirigem causas de menor 

importância. Este fluxo conduz ao sintoma, resultado ou efeito final de todas as 

interações a cada uma dessas causas. Desta forma, o diagrama permite a 

visualização da relação entra as causas e os efeitos delas decorrentes. 

A Figura 4 ilustra a formação de um diagrama de causa e efeito. 

 

Figura 4: Diagrama de Causa e Efeito 

Fonte: http://blog.luz.vc/o-que-e/diagrama-de-ishikawa-excel/ 
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2.3.4.2. FLUXOGRAMA 

 

Também conhecido como mapa de processo, esta ferramenta permite uma 

visão geral de como o processo opera, conduzindo a um rápido entendimento das 

características de funcionamento deste processo. 

O fluxograma permite identificar situações nas quais há cruzamento de 

vários fluxos ou situações em que atividades desenvolvidas em paralelo podem ser 

compactadas. A visão de um fluxograma possibilita a rápida localização de pontos 

que representam operações cruciais, que requerem, por exemplo, atenção especial, 

controle mais rigoroso, ou monitoramento com características próprias. 

 

2.3.4.3. HISTOGRAMA 

 

Os histogramas são instrumentos muito conhecidos e utilizados na 

estatística. Sua função básica é descrever as frequências com que variam os 

processos em geral.  

É um gráfico que mostra determinadas causas ou ocorrências, que possuem 

relação entre si, desta forma o gráfico agrupa de acordo com alguma característica 

especifica, tornando assim mais fácil avaliar sua tendência. 

O histograma permite a rápida compreensão do que ocorre na população de 

dados. 

 

2.3.4.4. DIAGRAMA DE PARETO 

 

O diagrama de Pareto é utilizado para identificar e dar prioridade aos 

problemas a serem resolvidos. Vilfredo Pareto criou este modelo no século XIX, 

onde por meio de seus estudos ele percebeu que a distribuição de riqueza na 

sociedade não se dava de maneira equitativa, ou seja, estava concentrada nas 

mãos de uma minoria dos cidadãos. Desta forma surgiu a regra 80/20, a qual diz: 

concentre-se em poucas e vitais causas (20%) e desta forma será resolvida a maior 

parte do efeito indesejado (80%). 

Desta forma, o gráfico de Pareto pode ser utilizado para classificar causas 

que atuam em um processo com maior ou menor intensidade, ou diferentes níveis 



29 

 

de importância. Assim, pode-se demonstrar que os principais defeitos e problemas 

nas operações do processo produtivo podem ser derivados de um pequeno numero 

de causas. 

A Figura 5 ilustra um diagrama de Pareto. 

 

Figura 5: Diagrama de Pareto 

Fonte: https://somentequalidade.wordpress.com/2012/04/10/grafico-de-pareto/ 

 

2.3.4.5. FOLHA DE VERIFICAÇÃO 

 

As folhas de verificação constituem uma das mais simples e eficazes 

ferramentas para realizar o controle da qualidade por meio da quantificação e 

categorização de eventos ao longo de um processo. 

Esta ferramenta permite ao gestor, após a coleta de dados, a leitura e o 

entendimento da distribuição das ocorrências de determinado evento na operação 

de um projeto. Nas folhas são quantificados os eventos que dizem respeito às 

ocorrências, com que frequência e onde estão ocorrendo, bem como com quem está 

ocorrendo. 

Estas folhas não possuem um esquema especifico, e acabam sendo 

estruturadas conforme as necessidades, conveniência ou preferência de cada 

usuário. 
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2.3.4.6. DIAGRAMA DE DISPERSÃO 

 

Diagrama de dispersão é uma técnica bastante utilizada na estatística para 

realizar a análise das relações entre duas variáveis.  

Permite que a equipe de qualidade verifique quanto uma variável influencia 

em outra, causando assim uma possível relação de causa e efeito entre elas. Estas 

relações podem ser classificadas como positivas, negativas ou até neutras. 

A Figura 6 ilustra esta ferramenta. 

 

Figura 6: Diagrama de Dispersão 

Fonte: Ferreira (2005) 

 

2.3.4.7. GRÁFICO DE CONTROLE 

 

Ferramenta utilizada para verificar se o processo está dentro dos limites de 

variação estabelecidos para ele, assim permitindo os ajustes necessários ao 

processo. 

O gráfico de controle é bastante utilizado para determinar a incidência de 

falhas e suas causas mais frequentes, que fazem o processo variar além dos limites 

estabelecidos. 
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3. O ESTUDO DE CASO 

 

3.1. EMPRESA 

 

No ano 2000 a empresa foi fundada para atender a demanda de projetos 

para indústrias de Papel e Celulose, desenvolvendo projetos de detalhamento 3D de 

tubulações. 

Entende-se por projeto de detalhamento de engenharia todas as definições 

necessárias para a construção de uma planta industrial, com as definições de todas 

as formas geométricas, dimensões, tolerâncias, propriedades dos materiais a serem 

utilizados. Isso tudo com definições individuais para cada área de construção, 

equipamento, entre outros, expostos em desenhos de montagem, desenhos de 

detalhes, listas de partes. Em outras palavras, no projeto detalhado a configuração 

física do produto é desenvolvida para que sejam obtidas as especificações das 

características finais do produto. 

Com o passar dos anos, foi incorporado ao portfólio de serviços da empresa 

o desenvolvimento de detalhamento de projetos nas áreas de processo, civil, 

equipamentos, elétrica, instrumentação e automação. Desta forma a empresa 

passou a fornecer soluções integradas de engenharia para plantas industriais. 

Neste período em atividade, diversos projetos foram realizados, aumentando 

desta forma, a experiência e o portfólio da empresa. Com esta experiência adquirida 

e a competitividade cada vez maior do mercado, faz-se necessário a aplicação de 

politicas de qualidade cada vez maiores na elaboração dos projetos, para assegurar 

que a execução do projeto ocorra sem erros e prejuízos, acarretando na satisfação 

do cliente, fazendo com que possam ocorrer futuros projetos com os mesmos 

clientes. 

 

3.2. O PROJETO 

 

Contando então com um nome bastante forte no mercado, a empresa foi 

contratada para a elaboração do projeto de uma nova fábrica de papel e celulose no 

interior do estado do Paraná, de elevado valor de investimento. 
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O projeto em questão consistia da elaboração do detalhamento elétrico, de 

instrumentação e de automação de uma ilha de processo desta nova fábrica. No 

entanto, para fim de desenvolvimento deste trabalho será considerado apenas o 

projeto de detalhamento elétrico. 

Para a elaboração do projeto, foram consideradas como premissas todas as 

informações necessárias advindas da engenharia básica e de processo, assim como 

a definição de layout, dos equipamentos e definições de civil. Além destas premissas 

assumidas, também era de responsabilidade da empresa contratante a 

disponibilização das normas e critérios que deviam ser adotados no projeto, 

fluxogramas de processo, lista de equipamentos, e dados dos equipamentos.  

Como responsabilidades da empresa contratada, para a disciplina de 

elétrica, ficaram definidas as seguintes atividades, as quais estavam definidas no 

escopo de projeto: 

 Modelagem 3D; 

 Detalhamento de Força e Controle; 

 Aterramento; 

 Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas; 

 Iluminação. 

Para cada uma dessas atividades ficaram definidos então os entregáveis do 

projeto. Estes entregáveis compreendiam: 

 Plantas de layout; 

 Plantas de distribuição; 

 Memoriais de cálculo; 

 Listas de materiais; 

 Detalhes típicos de instalação. 

Para a elaboração deste projeto, foi designada uma equipe de projetistas. 

Esta equipe deveria estar capacitada para o desenvolvimento deste projeto, assim 

foram designados profissionais com experiência em projetos anteriores, a fim de 

buscar o sucesso do projeto. 

Todos os entregáveis do projeto deveriam ser suficientes para que a 

empresa contratada para a montagem eletromecânica da planta conseguisse 

realizar o serviço sem maiores contratempos. 
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3.3. PROBLEMAS DO PROJETO 

 

Apesar de todos os planos de projeto focarem o sucesso absoluto, muitas 

falhas ocorreram durante a elaboração do empreendimento, tanto da parte da 

empresa de detalhamento contratada quanto da empresa contratante, responsável 

pela engenharia básica. 

Algumas premissas assumidas pela empresa de detalhamento não 

ocorreram conforme o planejado. As definições de layout demoraram a ocorrer de 

forma consolidada, as informações de projeto não foram recebidas a tempo, diversas 

informações foram recebidas distorcidas ou em revisões atrasadas, tornando-se 

obsoletas, fazendo com que a confiabilidade do projeto caísse consideravelmente. 

A equipe formada para a elaboração do projeto não correspondeu conforme 

o planejado, cometendo diversos erros de conceito. O gerente de projeto designado 

não possuía experiência no ramo de papel e celulose Os entregáveis não foram 

devidamente verificados antes de suas emissões, causando faltas de especificações 

de materiais por exemplo. Documentos recebidos também não sofreram a correta 

verificação. 

Essas e outras falhas no projeto acarretaram bastante prejuízo financeiro 

para a equipe de montagem eletromecânica da obra, visto que quando se tem todos 

os materiais especificados de antemão, é possível negociar preços com os 

fornecedores, bem como diminuir custos com transporte e instalação. Também a 

falha de projeto pode acarretar a parada de alguns funcionários da obra, pois o 

problema, na grande maioria das vezes, é constatado durante sua execução, então 

até ser tomada a decisão de como será solucionado o problema o funcionário fica 

parado, gerando gastos desnecessários.  

 

3.4. FERRAMENTA DE QUALIDADE APLICÁVEL 

 

Analisando o projeto e os problemas apresentados é possível definir qual 

ferramenta de análise de qualidade pode ser aplicada. 

Como visto no referencial teórico deste trabalho o diagrama de causa e 

efeito torna-se bastante apropriada para realizar uma avaliação de qualidade do 
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projeto, pois a partir de cada ocorrência são relacionadas suas causas, tornando 

possível uma visualização geral das causas e assim propor possíveis soluções para 

cada uma delas. 

 

3.5. DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO 

 

Conforme já mencionado neste trabalho, esta ferramenta associa cada 

ocorrência com suas possíveis falhas. Assim, pode-se utilizar os problemas 

encontrados no projeto e chegar ao diagrama mostrado na Figura 7. 

 

Figura 7: Diagrama de Causa e Efeito do projeto. 

Fonte: O Autor. 

 

Este diagrama encontra-se dividido em algumas categorias de causas, 

sendo elas: 

 Mão de obra: todas as causas relacionadas a atitudes dos colaboradores 

do projeto; 

 Materiais: toda causa que envolve o material utilizado no trabalho; 

 Estratégia: toda causa relacionada com o planejamento realizado para a 

execução do projeto; 

 Método: toda causa envolvendo o método utilizado para a realização das 

tarefas; 

 Informação: toda causa que diz respeito às informações necessárias à 

elaboração correta do projeto; 
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 Meio ambiente: toda causa relacionada com o ambiente onde o trabalho 

está sendo desenvolvido. 

Visto isso, é possível realizar uma analise de cada grupo, identificando os 

reais problemas a partir das causas mencionadas. 

Primeiramente, no quesito mão de obra percebe-se que a equipe formada, a 

qual deveria ser bastante qualificada e experiente, não apresentou os resultados 

esperados. A equipe cometeu diversas falhas em processos básicos, que pessoas 

experientes não devem cometer. Além de a equipe não ter a qualificação esperada, 

o número planejado de integrantes do projeto não foi o suficiente para o 

desenvolvimento do mesmo. Era necessária a contratação de mais profissionais 

para auxiliar nas tarefas, a fim de evitar atrasos maiores nas entregas, entretanto 

estas contratações não ocorreram. Como alternativa para estas contratações a 

empresa passou a pagar hora extra para os colaboradores alocados no projeto. Em 

um primeiro momento, é possível pensar que pagar hora extra seria um motivador 

para os funcionários, devido ao incentivo financeiro, mas com o passar do tempo 

esta alternativa gerou muito desgaste na equipe, causando cansaço e estresse, 

fatos que diminuem a produtividade e qualidade do projeto. 

Também tornou-se visível que, com uma quantidade insuficiente de mão de 

obra, para evitar atrasos os colaboradores acabavam realizando as atividades com 

uma maior pressa, ocasionando falhas que se o trabalho fosse realizado com uma 

maior atenção estas não ocorreriam. Notou-se também que a falta de experiência do 

gerente de projeto na área de papel e celulose causou prejuízo ao empreendimento, 

pois o gerente não conseguiu passar a confiança necessária à equipe de 

desenvolvimento do trabalho, e muitas vezes não conseguia fazer as devidas 

cobranças aos agentes externos para que não interferisse no ambiente interno. 

Seguindo para o grupo de materiais foi verificado de início que o sistema 

utilizado para elaboração do modelo 3D da fábrica era muito lento devido ao sistema 

de comunicação utilizado pela empresa contratante. Este problema perdurou 

durante todo o projeto, pois a contratante não colocou esforços para solucionar esta 

situação, o que contribuiu para o atraso do projeto. Além deste problema de material 

utilizado para a elaboração do projeto, existiram alguns problemas de especificação 

de materiais para utilização na montagem da obra. Houveram especificações 

errôneas e outras faltantes que causaram gastos desnecessários à montagem da 
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obra, seja comprando material desnecessário, seja por ter que comprar material de 

última hora, pagando mais caro por isso e gerando ociosidade em funcionários por 

falta de material para executar o serviço.  

Perceberam-se também alguns problemas decorridos com fornecedores de 

suprimentos. Estes suprimentos são projetos complementares ao projeto em 

questão, pois cada equipamento deve ser projetado especificamente para o 

empreendimento em questão. Desta forma deve-se avaliar se os fornecedores tem 

um padrão de qualidade conforme requisitos mínimos estabelecidos anteriormente 

ao projeto e, após receber o projeto destes fornecedores deve-se fazer uma 

verificação para evitar qualquer tipo de erro ou imprevisto. Entretanto estas 

verificações não foram todas realizadas, acarretando em diversos imprevistos para 

realizar a montagem destes equipamentos in loco. 

Analisando a estratégia realizada para o projeto, ficou evidenciado que 

houve um início de desenvolvimento das atividades muito tardio. Considerando-se 

que a data para a conclusão da obra já estava estipulada e era imutável, deveria ter 

ocorrido uma maior agilidade para a contratação da empresa de detalhamento. 

Porém a empresa contratante demorou para realizar esta contratação devido a 

problemas burocráticos internos. Isto causou uma diminuição no tempo do projeto, 

fazendo com que o planejamento do empreendimento ficasse comprometido, tendo 

que fazer planos de recuperação já no início do trabalho, o que não surtiu resultado. 

Os métodos utilizados nos trabalhos foram as causas de diferentes 

problemas de qualidade. Todo projeto deve seguir os critérios definidos pelo cliente, 

bem como respeitar as normas vigentes no país. Contudo houveram diversos 

desvios de critérios, não aceitos pelo cliente. Contribuiu para este fato a falta de uma 

pessoa designada apenas para a verificação de todos os entregáveis. Como o corpo 

de colaboradores já estava em um nível baixo, não foi possível esta designação, e 

desta forma praticamente todos os documentos foram emitidos sem qualquer 

verificação. Este é um principio básico do controle do projeto para evitar os vícios 

que ocorrem com a pessoa que está executando o trabalho. Este vício é algo natural 

que ocorre pelo fato de o individuo estar a tanto tempo realizando aquela atividade 

que acaba passando despercebido, é necessária a avaliação de uma segunda 

pessoa para tentar evitar este problema. 
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As informações do projeto contribuíram com algumas causas para a 

ocorrência de falhas no projeto. Muita documentação que era necessária para 

realizar a execução do trabalho chegou com muito atraso no projeto, sendo que 

algumas tiveram tanto atraso que não foi possível utiliza-las no projeto, devido a data 

de término do projeto estar estourada. Além desses atrasos, muita documentação foi 

recebida sem um mínimo de qualidade necessária para o entendimento desta. Como 

o projeto dependia destas informações, e muitas vezes não era possível obtê-las, 

ocorreram diversas divergências nos documentos gerados pelo projeto. 

Por último o meio ambiente em que o projeto foi elaborado contribuiu 

negativamente para o sucesso do empreendimento. O local não era apropriado, as 

instalações da empresa não estavam em boas condições, o lugar era antigo e com 

alguns problemas de estrutura. Além disso, a empresa possui outro ramo de 

atividade que é o de fabricação de estruturas metálicas. Esta fábrica era localizada 

exatamente ao lado do setor de engenharia e produzia uma poluição sonora 

bastante elevada, pois também não existia isolamento acústico entre os setores. Isto 

causava um ambiente desconfortável para a realização do trabalho diminuindo a 

concentração dos colaboradores. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como principal objetivo a identificação, através de 

ferramenta de qualidade de projeto, das causas de falha em um projeto de estudo de 

caso, ajudando assim a levantar questões a serem analisadas para que estas 

causas não voltem a ocorrer em projetos futuros dentro da empresa. 

Após realizar um estudo mais aprofundado acerca das práticas de qualidade 

em projetos segundo o PMBOK®, foi possível identificar que a melhor ferramenta 

para realizar este estudo proposto foi o diagrama de causa e efeito, mais conhecido 

como diagrama de Ishikawa. 

Neste diagrama foi levantado o maior número de causas possíveis para que 

o projeto tenha sido finalizado de forma falha. Esta ferramenta demonstrou que as 

causas provêm de diversos setores, passando pelo ambiente em que o trabalho é 

desenvolvido, pela mão de obra utilizada, a estratégia imposta para o projeto, 

materiais utilizados, informações necessárias e métodos utilizados. 

De posso de todas essas causas identificadas, fica evidenciado os pontos 

onde a empresa deve trabalhar para evitar que em projetos futuros estas mesmas 

causas não ocorram, aprimorando cada vez mais a qualidade em seus projetos, 

evitando ocorrer impactos negativos ao nome da empresa, e também estar cada vez 

mais competitiva no mercado. 

Como possíveis desdobramentos deste trabalho, pode-se ser realizado um 

estudo para a implementação de um setor de qualidade altamente capacitado, 

gerando relatórios para todos os projetos, avaliando também uma possível forma de 

realizar a verificação de toda a documentação produzida durante o projeto para ver 

se não há erros. 

Outra forma de desdobramento deste trabalho é a implantação de um 

escritório de PMO na empresa, conciliando todo o gerenciamento do projeto, afim de 

que todo o gerenciamento da empresa esteja integrado em um único local. 
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