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Resumo 

O planejamento da qualidade está diretamente ligado à capacidade de identificar, mensurar e 

controlar critérios que foram definidos na condução da qualidade em projetos. Esse trabalho 

visa traçar uma análise sobre a importância de mapear partes interessadas em um projeto, os 

stakeholders, e como traduzir, por meio da coleta correta de requisitos, suas expectativas em 

relação à qualidade, conceito que é subjetivo, para critérios objetivos e mensuráveis. Essa 

dinâmica, cada vez mais usada pelas empresas como estratégia ligada à gestão, deve passar por 

um efetivo levantamento de requisitos, que envolve determinar, documentar e gerenciar 

funcionalidades do projeto, a partir de informações levantadas juntos aos stakeholders e que 

são necessárias para definir quais serão os padrões da qualidade. Assim, é decisivo também que 

o Gerente de Projeto e sua equipe saibam definir as técnicas mais adequadas à situação para o 

levantamento correto de requisitos, bem como estabelecer a metodologia para o monitoramento 

de desempenho de um sistema para a gestão da qualidade adequado ao projeto. Quando a 

obtenção, a análise e o registro dos requisitos, bem como dos padrões da qualidade são 

negligenciados, o desenvolvimento do projeto tende a ser comprometido, pois aumenta a 

probabilidade de retrabalho e a insatisfação das partes interessadas. Neste contexto, a 

identificação correta das informações, dos requisitos e das responsabilidades são decisivas para 

influenciar positivamente o andamento de um projeto. Esses critérios, definidos na fase do 

planejamento para a qualidade, devem ser controlados constantemente, visando prevenção ao 

invés de inspeção, e a melhoria contínua de processos.  
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Abstract 

Quality planning is directly related to the ability to identify, measure and control pre-established 

criteria in implementing quality in projects. This paper aims to analyze the importance of 

mapping the interested parties, the stakeholders, and how to translate, by correctly collecting 

their expectations regarding quality, into objective and measurable criteria. This process, 

increasingly carried out by companies with managerial strategies, must undergo an effective 

mapping of the requirements of stakeholder, which involves determining, documenting and 

managing project’s functionalities, to define the quality standards. Therefore, it is also decisive 

that the Project Manager and his team know how to define the most adequate techniques for 

each situation in order to correctly survey the requirements as well as to establish a suitable 

methodology to monitor the outcome of a system in the quality management of a project. When 

the survey, analysis and registration of the requirements and of the quality standards are 

neglected, the development of a project tends to be jeopardized since the probability of redoing 

it and of disappointing the interested parties increases. In this context, identifying the correct 

data, the requirements and the responsibilities becomes decisive in positively influencing the 

outgoing of a project. These criteria, defined during the quality planning phase, must be 

constantly controlled, aiming prevention over inspection, in the continuous improvement of 

processes.   

Keywords: Quality, Requirements, Information, Control 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações iniciais  

O gerenciamento da qualidade, uma das áreas de conhecimento apresentadas no Guia do 

Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®) – publicação que fornece as 

diretrizes para o gerenciamento deste tema – vem ganhando cada vez mais destaque. O esforço 

em gerenciar a qualidade em novos projetos, com as ferramentas adequadas, está, a cada dia, 

mais presente nas empresas, como estratégia para uma gestão inteligente, principalmente nas 

últimas décadas. 

Com a evolução do conceito, a busca por qualidade passa pela capacidade de satisfazer as 

necessidades de clientes e demais stakeholders envolvidos na iniciativa de um novo projeto. 

Assim, gerentes e equipes de projetos enfrentam o desafio de tirar a qualidade da subjetividade 

para algo mensurável e atuando diariamente para entregar as novas iniciativas de projetos em 

conformidade com a tríade custo, prazo e escopo, dentro dos padrões de qualidade previamente 

estabelecidos pelas partes interessadas. 

Para que o gerenciamento da qualidade seja realizado, se faz necessário executar processos, 

com entradas e saídas definidas. Eles envolvem planejar o gerenciamento da qualidade, realizar 

a garantia da qualidade e controlar a qualidade.  

Mas para que esses processos aconteçam, o gerente do projeto e sua equipe devem investir 

energia em uma eficiente coleta de requisitos, que, consequentemente, ajudará na definição 

correta de padrões de qualidade, critérios que deverão ser monitorados e controlados na 

execução de um projeto com qualidade.  

O presente trabalho objetiva demonstrar como o gerenciamento da qualidade é realizado e seu 

significado na gestão moderna de projetos. 

1.2. Problema 

Como o levantamento efetivo de requisitos e a definição de padrões da qualidade são decisivos 

para satisfazer a proposta de um projeto? 
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1.3 Objetivo(s) 

O objetivo deste trabalho é avaliar uma série de questões que impactam no gerenciamento da 

qualidade, como estratégia para que as iniciativas de novos projetos estejam pautadas em 

padrões de excelência. Essas questões passam por avaliar como o efetivo levantamento de 

requisitos e a definição dos padrões de qualidade são necessários para atender às expectativas 

de clientes e demais stakeholders. 

Entre os objetivos específicos deste trabalho estão avaliar como a evolução do contexto da 

qualidade significou um diferencial na entrega de projetos e produtos, além de demonstrar a 

importância de elaborar um plano de gerenciamento da qualidade, documento produzido a partir 

da coleta de requisitos e que deve ser considerado como estratégico para identificar e mapear 

às expectativas dos stakeholders e do sponsor em um projeto.  

Consequentemente, será realizada uma análise de como a correta coleta de requisitos, e quais 

são as técnicas mais usadas para o levantamento dessas informações, reflete na definição de 

padrões de qualidade. Assim, estudo também visa demonstrar como esse processo pode reduzir 

erros no desenvolvimento do planejamento, do custo, do cronograma de um projeto, ao 

determinar as dimensões de qualidade e seus critérios.  

O trabalho ainda tem como objetivo demonstrar a importância de definir e analisar métricas da 

gestão da qualidade, que determina os processos necessários para a execução das atividades em 

um projeto e, se necessário, como estes podem ser melhorados.  

1.4. Delimitação do Tema  

Neste trabalho não serão apresentadas nenhuma sugestão de novos métodos para o 

gerenciamento da qualidade em projetos, nem de novas ferramentas de suporte para esse 

processo.  

1.5. Justificativa/Relevância  

Os requisitos de um projeto são as características que devem ser identificados para atender às 

expectativas dos stakeholders e que devem fornecer a base para definir e gerenciar o escopo do 

projeto, de um novo produto ou de um serviço. Identificar quais são os requisitos corretos torna-

se decisivo para alinhar e definir padrões de qualidade de um novo projeto. Essa identificação 
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reflete em como será a gestão da qualidade nas novas iniciativas das empresas. Quando a 

obtenção, a análise e o registro dos requisitos e dos padrões de qualidade são negligenciados, o 

desenvolvimento do projeto pode ser comprometido, já que aumenta a probabilidade de 

retrabalho e a insatisfação dos stakeholders e clientes.  

Assim, este trabalho visa analisar como a identificação correta das informações, dos requisitos 

e das responsabilidades das partes envolvidas são determinantes para influenciar positivamente 

o andamento de um projeto, além de exemplificar quais são as técnicas disponíveis para a coleta 

de requisitos e as ferramentas e técnicas para planejar e gerenciar a qualidade.  

1.6. Forma de desenvolvimento 

As novas empreitadas das empresas na elaboração de projetos, com atenção ao planejamento 

da qualidade, passaram a estar pautadas na capacidade de satisfazer necessidades de clientes e 

stakeholders, tendo como um dos desafios tirar a qualidade da subjetividade para algo 

mensurável.  

Neste contexto, um olhar estratégico para a qualidade se faz necessário para aumentar a 

competitividade das empresas e mantê-las saudáveis em um mercado cada diz mais seletivo.  

Diante deste tema, complexo e desafiador para os gerentes de projetos e suas equipes, o presente 

Trabalho de Conclusão de Curso foi desenvolvido a partir de uma sólida pesquisa bibliográfica, 

que objetivou buscar historicamente como o conceito de qualidade foi, ao longo das décadas, 

se estabelecendo na sociedade, bem como nas empresas.  

A pesquisa bibliográfica partiu da análise de como a questão da qualidade evoluiu ao longo dos 

anos e os impactos profundos sobre como os processos e as pessoas envolvidas no 

desenvolvimento de projetos resultavam em mais eficiência na entrega de novos projetos nas 

organizações.  

Além do contexto histórico, embasado a partir do ponto de vista de autores-referências, o 

trabalho abordou, também, os processos necessários para o gerenciamento da qualidade, 

sinalizados pelo PMBOK, guia do Project Management Institute (PMI). Essas diretrizes 

apresentam aos gerentes de projetos e suas equipes quais são as orientações para a elaboração 

de projetos, com as entradas e saídas necessárias para uma execução eficiente. E no caso do 

gerenciamento da qualidade, os processos são: planejar o gerenciamento da qualidade; realizar 

a garantia da qualidade; e realizar o controle da qualidade.  
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Para cada um destes três processos, o Trabalho de Conclusão de Curso visou apresentar quais 

são as orientações para a busca efetiva da qualidade, que começa pelo esforço primordial de 

planejar o gerenciamento da qualidade. Esta etapa visa identificar os requisitos ou padrões da 

qualidade do projeto e suas entregas, e definir como alcançar esses objetivos, determinando as 

políticas a serem seguidas, as métricas, os indicadores, as metas e as características do produto 

ou serviço.  

Neste processo de planejamento, surge a necessidade de mapear os stakeholders, visando 

garantir o envolvimento dessas partes interessadas como coautores do projeto e não como meros 

participantes.  

Ainda nesta fase de planejamento, o Trabalho de Conclusão de Curso buscou demonstrar a 

importância da correta coleta de requisitos e quais as técnicas podem ser usadas, de acordo com 

a natureza do projeto, para definir métricas e padrões de qualidade, bem como determinar como 

esses critérios serão monitorados e controlados. Essa estratégia incide na maneira como serão 

atendidas às necessidades e expectativas do patrocinador, do cliente e de outras partes 

interessadas no projeto. 

Para encerrar a análise bibliográfica, com base nos processos definidos pelo PMBOK para o 

gerenciamento da qualidade, o Trabalho de Conclusão de Curso apresenta a relevância de 

gerentes de projetos e equipes realizarem o monitoramento e controle das métricas de qualidade, 

demonstrando que esses processos privilegiam a prevenção de defeitos em vez de correções, 

além de buscar a melhoria contínua das necessidades, mapeadas pela correta coleta de requisitos 

e na forma como foram aceitas pelas partes interessadas. 

A partir da pesquisa bibliográfica realizada, ainda foi realizada uma pesquisa qualitativa de 

campo, para embasar o estudo do Trabalho de Conclusão de Curso. Esta análise buscou 

compreender como gerentes de projetos da área da Construção Civil, com obras sendo 

executadas em Curitiba, no Paraná, avaliam as questões relacionadas ao gerenciamento da 

qualidade. O resultado desta pesquisa está descrita neste estudo.  

Assim, o Trabalho de Conclusão de Curso está dividido em capítulos, com o objetivo de traçar 

uma linha linear sobre como é realizado o gerenciamento da qualidade em projetos.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Capítulo 1 - Contextualização da Qualidade em Projeto 

A questão da qualidade alcançou, nas últimas décadas, uma condição determinante, enquanto 

inteligência para o desenvolvimento e na gestão de projetos. Quando aplicadas às iniciativas, a 

gestão da qualidade torna-se peça-chave na apresentação de soluções diferenciadas para um 

novo produto ou serviço.  

As novas empreitadas das empresas na elaboração de projetos, com atenção ao planejamento 

da qualidade, passaram a estar pautadas na capacidade de satisfazer necessidades de clientes e 

stakeholders, tendo como desafio tirar a qualidade da subjetividade para algo mensurável. 

Como conceito, conhece-se a qualidade há milênios. No entanto, só recentemente o tema passa 

a fazer parte da função de gerência nas empresas. Originalmente, a qualidade estava mais 

voltada para a inspeção. Com a evolução do tema, as atividades que envolvem qualidade 

passaram a ser vistas como fundamentais para o sucesso estratégico de um negócio. 

Para chegar a essa condição, é importante avaliar como a questão da qualidade evoluiu ao longo 

da história. Nas últimas décadas, principalmente, o tema teve impactos profundos sobre como 

os processos e as pessoas envolvidas no desenvolvimento de projetos resultavam em mais 

eficiência na entrega de novos projetos nas organizações.  

Desde os primórdios, ferramentas passaram a ser produzidas com a necessidade do homem 

obter alimentos, o que resultou na confecção de utensílios, os bens tangíveis. Essa diversidade 

dá início ao processos de troca dessas unidades, resultando, primeiramente, na permuta e logo 

em seguida no começo de um comércio simples. 

Essa dinâmica ganha escala ao longo da história e surge a produção em série, característica 

implantada em diversos setores. Entre os exemplos estão a indústria naval e bélica, segmentos 

que não aceitavam produtos com problemas, pois seriam descartados. Foi então que surgiu o 

controle do trabalho por etapas, sendo controlados os projetos e processos de fabricação, o que 

passou a garantir a qualidade na produção (Deming, 1990).   

Já a produção de bens de consumo em massa apareceu durante a Revolução Industrial, 

caracterizada por uma série de mudanças que começaram na Europa, a partir do século XVIII, 

e resultaram na substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e o uso de máquinas.  
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Com a grande quantidade de produtos desenvolvidos, tornou-se difícil garantir a qualidade em 

toda a produção. Os itens que não estavam de acordo eram destinados ao retrabalho ou refugo, 

afetando a produtividade das linhas de produção. Esse aspecto foi determinante para o 

entendimento da necessidade de definir e garantir a qualidade.  

A Segunda Grande Guerra também torna-se um marco histórico e fundamental para a inserção 

da qualidade nas linhas de produção, com os produtos destinados ao uso militar, que tinham 

foco na inspeção das instalações, do material, da eficiência da mão de obra e dos serviços.  Já 

a produção de bens de consumo teve diminuição diante deste cenário. 

Nas décadas de 1930 e de 1940, apareceram os controles estatísticos que indicavam o real 

impacto no custo que a falta de qualidade representava no processo de produção. Com essa 

característica, o desenvolvimento de técnicas do Controle Estatístico do Processo (CEP) fez 

com que se deixasse a prática de inspeção 100% e se adotasse a amostragem acompanhada de 

critérios, gráficos e cálculos (Spinola; Berssaneti; Lopes, 2014) 

Assim, o período pós segunda guerra traz uma nova perspectiva, com o desenvolvimento 

tecnológico e industrial, havendo uma explosão na venda de bens de consumo e bens duráveis. 

E tudo que se fabricava era vendido, mesmo que a qualidade não estivesse entre as prioridades 

da entrega.  

Essa nova realidade impulsionou a concorrência entre as empresas, o que provocou uma 

necessária revisão dos conceitos da entrega de produtos e, também, deixou os consumidores 

mais exigentes. Com o crescimento do mercado, a demanda e o fornecimento de produtos se 

equilibraram, tornando os consumidores mais exigentes.  

O conceito de garantia da qualidade dá início a fase da medição dos custos da qualidade, nas 

esferas preventiva e corretiva. Essa percepção fica clara na década de 1970, quando as empresas 

começaram a olhar a qualidade como algo necessário, dando início ao conceito de gerência da 

qualidade, que era pautada na melhora dos produtos por meio da opinião de quem os consumia.  

2.1.1. Japão como referência 

Afetado consideravelmente pela 2ª Guerra Mundial, o Japão buscava formas para restabelecer 

economia. Foi necessário que o país buscasse soluções que refletissem na qualidade de seus 

produtos.  
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O modelo utilizado foi o norte-americano, focado em técnicas para o desenvolvimento da 

qualidade e o incremento na produtividade em suas fábricas. Assim, o Japão tornou-se símbolo 

de uma indústria que se superou e chegou a segunda melhor economia do mundo (Deming, 

1990).    

Deming (1990) descreve que, por volta dos anos de 1948 e 1949, as organizações de diversas 

empresas japonesas comprovaram que a melhora da qualidade gera naturalmente um aumento 

de produtividade.  

A necessidade do uso de métodos estatísticos para o avanço da produtividade foi decisiva para 

aumentar a qualidade, a confiabilidade e a redução de custo, na produção japonesa. Com essa 

perspectiva, a retomada da indústria foi acontecendo, porém sem limitar-se à aplicação das 

técnicas estatísticas recém adotadas. E vários fatores, incluindo sociais e políticos, foram 

responsáveis pelo crescimento qualitativo da indústria japonesa. 

Joseph M. Juran, considerado um dos responsáveis pelo desenvolvimento extraordinário 

experimentado pelas indústrias japonesas pós-guerra, foi o precursor dos sistemas de gestão da 

qualidade, defendendo a qualidade como instrumento essencial da administração. 

Para Juran, a qualidade se desenvolve e progride num formato espiral e deve envolver todos os 

departamentos, desde a criação do projeto até o serviço de venda. Esse direcionamento só é 

possível se todos os envolvidos, inclusive os executivos da empresa, estiverem alinhados com 

os conceitos e métodos de aperfeiçoamento da qualidade, de forma operacional.   

Assim, a necessidade de inserir a qualidade é compreendida como uma dimensão importante 

de administração, tanto na esfera empresarial (colaboradores, lideranças e cultura 

organizacional) quanto na conquista de novos mercados.  

Nesta época, os exemplos de produtos oriundos da indústria japonesa que se destacavam eram 

a produção de televisores, de alto nível, confiáveis e com uma qualidade de conformidade 

focada no defeito zero; e a fabricação de motocicletas, que, ao contrário das produzidas na 

Inglaterra, consideradas bonitas, mas que apresentam defeitos, a japonesa Honda se tornava 

uma referência, avançando em fatias importantes do mercado externo.  

Juran (2011) destaca que, na segunda metade do século vinte, as indústrias japonesas 

surpreenderam o mundo ocidental ao assumir a liderança da qualidade em muitas linhas 

importantes de produtos. 
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Para o planejamento da qualidade, os japoneses atribuíam a responsabilidade principalmente 

aos gerentes operacionais e especialistas de linha de produção, além de realizar maciços 

programas de treinamento para capacitar os gerentes e especialistas a entender os conceitos e 

ferramentas de qualidade.  No país, foi criada a Japanese Union of Scientists and Engineers 

(Juse), com o objetivo de desenvolver e disseminar práticas e métodos na área da qualidade. 

A convite da Juse, William Edwards Deming, estatístico e especialista em qualidade, chega ao 

Japão em 1950, para abordar o tema com lideranças industrias. O objetivo era reconstruir a 

economia japonesa e ganhar novos mercados. Em 1954, Joseph M. Juran chega ao Japão para 

liderar a passagem de uma fase, na qual as atividades relativas à qualidade estavam ligados aos 

aspectos tecnológicos das fábricas, para uma nova fase, em que a qualidade passa a ser vista 

como gerencial e estratégica, em todas as esferas das organizações.  

Embora essas ideias já estivesse presentes nos ensinamentos de Deming e Juran, atribui-se a 

Arman Feigenbaum a iniciativa de lançar no Ocidente o conceito de que a Qualidade não é 

obtida pelo esforço único de alguns, mas pelo envolvimento de todos na organização (Costa 

Neto; Canuto, 2010).  

Foi Feigenbaum um dos criadores do conceito de Controle da Qualidade Total (TQC – Total 

Quality Control), iniciativa que passa a envolver diversos processos e pessoas, com o objetivo 

de aumentar a confiabilidade do que era produzido. 

A fase seguinte na evolução do conceito se caracteriza pela Gestão Total da Qualidade (TQM 

– Total Quality Management), esse mais adequado para salientar que a qualidade faz parte do 

processo de gestão, concentrando esforços de forma sistêmica e disciplinada na melhoria 

continua da qualidade.  

O conceito enfatiza que a qualidade é uma responsabilidade de todos, sendo improvável que 

itens de alta qualidade fossem construídos enquanto o departamento de produção estivesse 

isolado do resto da fábrica. Assim, qualidade deve ser uma estratégia que requer a participação 

efetiva de todos na organização.  

Com essa proposta, a qualidade deve ser abordada desde a fase do projeto de desenvolvimento 

do produto; envolver todos os funcionários, de todos os níveis hierárquicos, assim como 

fornecedores e clientes nos processos de melhoria da qualidade; e manter e aperfeiçoar as 

técnicas já existentes.  
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Assim, a contextualização e aplicação do conceito de qualidade seguem evoluindo. Em maior 

ou menor grau, vários países investiram em normas nacionais que davam as diretrizes para esses 

procedimentos. Em 1947, foi criada a Internactional Organization for Standardization, 

conhecida pela sigla ISO, que passou a unificar as normas nacionais, referentes aos mais 

variados assuntos técnicos referentes ao processo de qualidade.  

Com a maturidade do tema, quatro elementos distintos passaram a fazer parte da evolução da 

qualidade nas empresas: quantificação dos custos da qualidade, controle total da qualidade, 

engenharia da confiabilidade e zero defeito (Garvin, 2002). Com a Gestão Estratégica da 

Qualidade, estabelece-se uma forte ligação entre a qualidade e a lucratividade, ao definir a 

qualidade pelo ponto de vista do consumidor e comprometer a alta gerência na pauta da 

qualidade.  

Ao destacar a necessidade de ouvir o consumidor, Garvin defende que, antes de produzir algo 

uniformemente, é necessário entender o que o cliente deseja, o que é traduzido por ele como 

"se a qualidade deve ser administrada, ela deve ser primeiro entendida." 

“A visão baseada no usuário tem importância estratégica, pois esse usuário, ou cliente, é, em 

última análise, quem suporta financeiramente o negócio” (Costa Neto; Canuto, 2010). 

Segundo Juran (1991), a qualidade consiste nas características do produto que vão ao encontro 

das necessidades dos clientes e, dessa forma, proporcionam a satisfação em relação ao produto. 

A qualidade é ausência de falhas. 

Essa evolução do conceito e aplicação da qualidade passa a ser fundamental no 

desenvolvimento e gerência de projetos. A busca pela qualidade deve se desenvolver em um 

ambiente sadio, dentro e fora da organização, contemplando adequadamente todos os 

stakeholders envolvidos (Costa Neto; Canuto, 2010). Esse direcionamento reflete na 

necessidade de alinhar expectativas de todos os envolvidos na iniciativa de um novo projeto.  

Assim, com destaque para as últimas duas décadas do século XX, a qualidade efetivamente 

entrou na pauta de gestão das empresas, como um diferencial estratégico, que estava além do 

seu viés tradicionalmente técnico.  

Os princípios da gestão pela qualidade total, discutidos desde a década de 1950, foram sendo 

assimilados pelas organizações, em que qualidade passou a ser discutida no âmbito estratégico 

do negócio. Essa diretriz ficou clara quando o mercado passou a valorizar as empresas que 
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apresentavam a qualidade nas suas entregas e reprimir as organizações hesitantes ou focadas 

apenas nos processos clássicos.  

A principal diferença entre o início do século XX e os dias atuais é que a qualidade é submetida 

às necessidades dos clientes e seus desejos. Assim, a eficiente coleta de requisitos e o 

levantamento preciso de informações são necessários para subsidiar o Gerenciamento da 

Qualidade em Projetos e suas entregas.   

2.1.2. Gerenciamento da Qualidade em Projetos  

Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 

exclusivo. Os projetos e as operações diferem, principalmente, no fato de que os projetos são 

temporários e exclusivos, enquanto as operações são contínuas e repetitivas (PMBOK, 2013).  

Para o desenvolvimento eficaz de um projeto, o conhecimento sobre o negócio, a habilidade 

nas ações diárias e o potencial de criação de valor são atributos essencialmente humanos, que 

se tornaram fatores críticos de competitividade em um mercado que exige mais, melhor e mais 

rápido (Rabechini Junior 2005).  

Nesse contexto, o gerenciamento da qualidade, uma das áreas de conhecimento definidas no 

Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®), fornece as diretrizes 

para o gerenciamento deste tema em projetos. 

O gerenciamento da qualidade se aplica a todos os projetos, independentemente da natureza das 

suas entregas (Guia PMBoK, 2013). Dividido em processos, com entradas e saídas, o 

gerenciamento determina as políticas de qualidade, os objetivos e as responsabilidades, de 

modo que o projeto satisfaça às necessidades de quem solicitou.   

Com essa definição, deve-se salientar que há duas dimensões de qualidade no projeto, uma 

relacionada com a qualidade dos resultados do produto do projeto – propriedades e funções que 

caracterizam um produto; e do projeto – o que deve ser feito com o objetivo de obter um produto 

de acordo com as funções especificadas.   

Assim, a qualidade geral do projeto será atribuída pela conformidade com o que foi definido no 

escopo, aos critérios definidos para cronograma e orçamento, e por meio de um monitoramento 

contínuo. Para alcançar esse objetivo, o gerenciamento da qualidade é realizada a partir de três 

processos: planejar o gerenciamento da qualidade; realizar a garantia da qualidade; e realizar o 

controle da qualidade. 
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Neste contexto, planejar o gerenciamento da qualidade é o processo que identifica os requisitos 

ou padrões da qualidade do projeto e suas entregas, e define como alcançar esses objetivos, 

determinando as políticas a serem seguidas, as métricas, os indicadores, as metas e as 

características do produto ou serviço. É no planejamento, também, que se define lista de 

verificações, as normas, regulamentos e os responsáveis. Uma das principais entregas desta 

etapa é o plano de gerenciamento da qualidade.  

Com o planejamento estruturado e aprovado, é necessário realizar a garantia da qualidade, 

processo de auditoria dos requisitos de qualidade, cujo objetivo é assegurar que o projeto irá 

satisfazer todos os padrões definidos, buscando sempre a melhoria. Esse processo pode ser 

realizado por meio de análises do que vem sendo desenvolvido, com preparação de matrizes, 

como, por exemplo, nos modelos G.U.T e 5W2Hs. 

Ao garantir a qualidade, paralelo processo acontece para controlar a qualidade, que monitora e 

registra os resultados específicos do projeto, com foco na verificação constantemente do 

desempenho, bem como recomenda as mudanças necessárias para a melhoria da manutenção 

da qualidade. Algumas ferramentas para o controle de qualidade que podem ser utilizadas são 

diagramas de Causa e Efeito, Gráficos de Controle, Fluxogramas, Diagrama de Pareto e 

Inspeção.  
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2.2. Capítulo 2 – Planejamento da Qualidade em Projetos 

O planejamento da qualidade em projetos deve ser visto de uma maneira sistêmica, que permita 

melhorar as condições de sucesso dos projetos, minimizando os riscos e facilitando o 

monitoramento. Segundo Spinola; Berssaneti; Lopes (2014), “durante o planejamento da 

qualidade, é fundamental identificar quem são as principais partes interessadas no projeto e nos 

seus resultados, bem como mapear suas necessidades e expectativas.” 

Assim, o planejamento visa deixar especificado como será tratada a questão da qualidade em 

projetos, tendo como objetivo definir todos os padrões, políticas, as métricas e ações para 

garantir e controlar a qualidade.  

Esse levantamento serve de subsídio para a elaboração de uma série de documentos que devem 

mediar todas as ações do projeto, com o objetivo de garantir a qualidade em todo o processo. 

Entre esses registros, e uma das principais entregas, está o plano de gerenciamento da qualidade. 

Planejar a qualidade é, de acordo com o Guia PMBOK (2013), o processo de identificação dos 

requisitos e/ou padrões de qualidade do projeto e suas entregas, e de documentação de como o 

projeto demonstrará conformidade com os relevantes requisitos e/ou padrões de qualidade.  

Assim, o planejamento da qualidade integra o planejamento geral do projeto e deve ser 

realizado em paralelo com os demais processos de planejamento, tomando por base as entradas 

desse processo: o plano de gerenciamento do projeto; o registro de partes interessadas; o registro 

de riscos; documentação de requisitos; a linha de base do cronograma; a linha de base de 

desempenho de custos; os fatores ambientais da organização; e os ativos organizacionais.  

Neste cenário, é importante ressaltar que, para um projeto ser considerado como bem sucedido, 

deverá haver sinergia entre tríade principal: o escopo, o custo estimado e o prazo estabelecido. 

E a qualidade está inerente a esse tripé. A qualidade geral do projeto será mensurada pela 

conformidade do que foi estabelecido nessa tríade registrada no escopo, por meio de um 

monitoramento constante. Problemas em qualquer uma dessas dimensões refletem 

negativamente na maneira como o projeto foi gerenciado. 

De acordo com Juran (2011), numerosas crises e problemas específicos de qualidade podem ser 

atribuídos pela maneira como a qualidade foi inicialmente planejada. Neste contexto, trata-se 
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da importância de definir claramente quem fará esse planejamento, envolvendo mais pessoas 

do time e não só, e exclusivamente, o gerente do projeto. 

Ao gerente do projeto cabe coordenar o levantamento dos requisitos que satisfaçam as 

especificações do cliente, definir a equipe e suas responsabilidades, desenvolver os 

procedimentos e padrões, monitorar o desempenho e realizar o gerenciamento de todas essas 

esferas. 

De acordo com Garvin (1984), a qualidade é um contexto complexo. Ele identificou visões para 

a qualidade, de acordo com análises em critérios filosóficos, mercadológicos, econômicos e 

operacionais, chegando ao consenso de cinco abordagens clássicas para a qualidade: 

transcendental (com base na filosofia, qualidade é sinônimo de excelência); baseada no produto 

(qualidade pode ser vista de forma precisa e mensurável); baseada no usuário (qualidade é 

determinada pelo atendimento às necessidades do usuário); baseada no processo / manufatura 

(qualidade como correto atendimento às especificações do produto ou serviço) e baseada no 

valor (qualidade relacionada as potencialidades do produto ou serviço com o seu preço, que 

deve ser aceitável pelo usuário). 

Essas visões ou definições apresentam contextos distintos. Porém, como essência, trazem a 

figura dos clientes atuais e potenciais como centro do processo, pois, caso não estejam 

satisfeitos com o produto ou serviços oferecidos, optarão por outros fornecedores. Neste 

contexto, surge a ideia de que o cliente deve estar sempre em primeiro lugar, com seus desejos 

e necessidades atendidos da melhor forma e até, sempre que possível, superados (Costa Neto; 

Canuto, 2010). 

Segundo Juran (2011), qualidade, sob o ponto de vista do cliente, envolve duas esfera a respeito 

de quanto melhores as características do produto, mais alta é a qualidade, e quanto menos 

deficiências, melhor é qualidade.  

Porém, é comum faltar clareza no momento da identificação de todas as necessidades das partes 

interessadas, que podem ser objetivas ou não. E assegurar que as necessidades explícitas e 

implícitas sejam adequadamente investigadas e validadas é o grande desafio, principalmente na 

fase inicial de um projeto.  

Com essa diretriz, o contato do gerente com as partes interessadas, que definem as necessidades 

do projeto, deve ser pautado na clareza e objetividade. Nesse momento, qualquer falha no 



14 

 

entendimento do gerente e da equipe do projeto quanto às necessidades do cliente e stakeholders 

pode ser extremamente prejudicial para o sucesso do empreendimento.  

E para mitigar possíveis falhas, é necessário o levantamento de uma série de informações, que 

vão subsidiar os documentos referentes à qualidade.  Para elaborar o plano de gerenciamento 

do qualidade, que servirá de guia, o gerente e a equipe devem atuar em diversas frentes.   

Segundo Juran (2011), o processo de planejamento da qualidade é constituído por estabelecer 

metas de qualidade; identificar os clientes – aqueles que serão impactados pelos esforços para 

se alcançar as metas; determinar as necessidades dos clientes; desenvolver as características do 

produto que atendem às necessidades dos clientes; desenvolver processos que sejam capazes de 

produzir aquelas características do produto; estabelecer controles de processos e transferir os 

planos resultantes para as forças operacionais. 

As habilidades e a experiência das pessoas que irão elaborar o plano da qualidade no projeto 

também são fatores determinantes na efetividade deste processo. Para Juran (2011) um 

importante obstáculo se origina de uma deficiência que os planejadores podem remediar. Esse 

obstáculo é o “planejamento da qualidade por amadores”.  

Por meio de habilidades e conhecimentos específicos, a equipe torna-se peça-chave no 

planejamento e controle da qualidade em um projeto. Cabe ao gerente do projeto recrutar, 

orientar e conduzir o time nesse processo, fazendo com que os profissionais compreendam a 

razão das tarefas e que estejam, constantemente, motivados. 

Neste contexto, é crucial que a equipe do projeto e os principais stakeholders estabelecem, 

previamente, os critérios para definir o aceite de cada produto ou serviço a ser entregue. No 

momento da entrega, os produtos ou serviços são avaliados com relação a estes padrões antes 

que sejam formalmente aprovados. Assim, a elaboração do plano da qualidade é baseada no 

entendimento das expectativas do cliente, esclarecidas nas fases iniciais do projeto.  

De acordo com Spinola; Berssaneti; Lopes (2014), em geral os padrões de qualidade refletem 

os requisitos e as necessidades das partes interessadas; definem os critérios de desempenho; 

fornecem a medição para avaliação do desempenho; e podem ser transformados em atividades 

de garantia/melhoria da qualidade. 

Ao traduzir essa expectativa para o algo mensurável, o plano de gerenciamento da qualidade 

deve apresentar as políticas, responsabilidades e procedimentos que serão usados para assegurar 

um adequado nível de qualidade aos produtos ou serviços que devem ser seguidos por todos os 
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participantes no projeto. Este documento resume o sistema de decisões e instruções com relação 

à garantia e ao controle da qualidade.  

O plano da qualidade pode apresentar nível variável de detalhamento, podendo variar bastante 

conforme a maior ou menor formalidade que o projeto tenha. Porém, é fundamental que esse 

documento apresente como a equipe do projeto irá implementar os critérios definidos para a 

política de qualidade.  

Com esse objetivo, algumas questões devem ser respondidas no momento do planejamento, 

entre elas: como serão gerenciados os requisitos da qualidade; com que frequência serão 

inspecionados os aspectos de qualidade do projeto; com que frequência serão verificados os 

processos do projeto; como serão tratadas as mudanças na qualidade e as não-conformidades 

(junto ao cliente e sob qual orçamento interno); quem será responsável pelo gerenciamento e 

controle do plano; e quais ferramentas a serem utilizadas para o controle e garantia da qualidade.  

No plano de gerenciamento da qualidade devem estar descritos quais são os requisitos, 

especificações ou indicadores, que são as características ou propriedades que devem ser 

fornecidas para atender às necessidades dos stakeholders; quais as métricas, que descrevem as 

características ou propriedades dos requisitos e que são passíveis de avaliação. 

Também devem estar sinalizados neste documento quais os critérios de aceitação ou meta, que 

corresponde ao nível de qualidade a ser atingido pelas métricas dos requisitos – que pode ser 

expresso por valores absolutos (números), por faixa de valores ou porcentagens; e quais 

métodos e técnicas (e frequência de avaliação), que indicarão os procedimentos e atividades 

para medir e avaliar os requisitos, com base na métrica definida e como será atingida.  

Essas metas, métricas e padrões de qualidade, após planejados, devem ser gerenciados, o que 

significa executar, controlar e melhorar, em paralelo com os demais processos de cada área de 

conhecimento do planejamento do projeto.  

E para produzir o plano de gerenciamento da qualidade e os demais documentos deste processo, 

a equipe do projeto pode utilizar uma série de técnicas, usadas para alinhar as expectativas de 

sponsor e stakeholders.  

Segundo o PMBOK (2013) as principais são: análise custo-benefício; custo da qualidade; sete 

ferramentas de qualidade básicas (Estratificação; Folha de Verificação; Gráfico de Pareto; 

Diagrama de Causa e Efeito; Histograma; Diagrama de Dispersão; e Gráfico de Controle); 
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benchmarking; projeto de experimentos; amostragem estatística; ferramentas adicionais de 

planejamento da qualidade; e reuniões.  

Como saídas do processo de planejar o gerenciamento da qualidade, o gerente e a equipe do 

projeto devem apresentar um plano de gerenciamento da qualidade; um plano de melhorias no 

processo; métricas da qualidade; listas de verificação da qualidade; e atualizações nos 

documentos do projeto. As metas da qualidade do projeto devem ser derivadas do seu 

planejamento estratégico.  

Essa sequência para planejar a qualidade segue, segundo Juran (2011), como: (a) a atividade de 

fixação de metas de qualidade, e (b) o desenvolvimento de produtos e processos necessários à 

realização daquelas metas.  

A importância de definir critérios de qualidade e planejar como serão executados e monitorados 

se traduz em pesquisas. Segundo levantamento do PMSURVEY.ORG 2013 (Edition. Project 

Management Institute), a frequência de problemas relacionados ao cumprimento da qualidade 

estabelecida, em empresas que faturam até US$ 1 milhão, chega a 25% na maioria das vezes.  

O número expressa que não definir padrões de qualidade que possam ser cumpridos trazem 

impactos negativos para os projetos. Em um contexto geral, pode-se definir um critério ou 

indicador da qualidade como uma informação bem-estruturada, estabelecidos conforme uma 

composição lógica bem definida, que avalia componentes importantes de produtos, serviços, 

métodos ou processos de produção.  

Na gestão da qualidade com esse viés, indicadores são definidos em bases quantitativas e todo 

indicador avalia, de forma direta ou não, o impacto do produto final sobre o consumidor, a partir 

dos requisitos levantados no processo de elaboração do escopo. Juran (2011) sinaliza que é 

necessário estabelecer controles de processos e transferir os planos resultantes para as forças 

operacionais.  

Uma meta ou indicadores são estabelecidos a partir de um objetivo, que inclui, normalmente, 

um número e um cronograma. Uma métrica da qualidade especificamente descreve um atributo 

de projeto ou produto e como o processo de controle da qualidade o medirá. A medição é um 

valor real. A tolerância define as variações aceitáveis na métrica (PMBOK 2013). 

Ainda de acordo com o PMBOK 2013, as métricas da qualidade são usadas nos processos de 

garantia da qualidade e de controle da qualidade. Nesse contexto, é necessário fixar metas ou 

métricas como parte do mapa de planejamento da qualidade. Essas definições devem estar 
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relacionadas ao desempenho esperado, em esferas como o controle de custos, taxa de falhas, 

frequência de defeitos, cobertura de testes, entre outros.  

De acordo com Juran (2011) não é possível planejar em termos abstratos. Somente se pode 

planejar depois da meta estabelecida. E o planejamento inicial segue com uma avaliação 

contínua do plano de gerenciamento da qualidade, para assegurar que as entregas estão 

contempladas dentro das expectativas mapeadas e identificadas com os stakeholders.  

Se esse plano não estiver em conformidade, o gerente de projeto deve atualizar as ações, com 

um novo plano de trabalho, sinalizando as atividades que foram modificadas e as novas 

iniciativas a serem adotadas. 

2.2.1. Sistema de qualidade 

O esforço das empresas, com gerentes e equipes de projetos, em planejar a qualidade reflete, 

também, na cultura organizacional desses empreendimentos. Com a qualidade na pauta das 

decisões estratégicas, essas empresas têm condições de elaborar ainda uma Política de 

Qualidade, como um conjunto de intenções e direções de uma organização em relação à 

qualidade, formalmente expresso pela gerência executiva.  

Com essa visão estratégica é possível, também, estabelecer um Sistema da Qualidade, que 

corresponde ao conjunto formado pela estrutura organizacional, visão, política, diretrizes, 

processos, procedimentos, recursos e respectivas responsabilidades necessários à 

implementação de uma cultura de Gerenciamento da Qualidade, bem como o Manual de 

Qualidade, que contenha toda a documentação do Sistema de Qualidade. 

A manutenção desses registros contribuem para comprovar se e como determinada atividade 

foi executada, como um fator determinante para a melhoria dos processos. Portanto, as 

empresas devem documentar o que é feito, como é feito e comprovar a execução, por meio 

desses registros, que serão posteriormente utilizados para melhorar todo o sistema de qualidade. 
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2.3. Capítulo 3 – Importância da Coleta de Requisitos 

O planejamento da qualidade deve estar pautado nas duas dimensões já citadas, ou seja, projeto 

e produtos e que são complementares, sendo os requisitos para o bom desempenho da gestão 

do projeto e as especificações para o correto cumprimento da qualidade acordada do produto 

do projeto.  

Logo na concepção de um projeto, é crucial que se pergunte a quem o 

projeto deve satisfazer. Para responder a esta questão, é necessário 

ampliar o conceito de cliente. Os esforços estratégicos da empresa que 

deseja competir em qualidade e por meio da qualidade são orientados 

para atender às expectativas de seus clientes externos e internos. Se o 

projeto for planejado para atender apenas às necessidades e demandas 

do cliente final, é bem provável que seja um desastre. (Spinola; 

Berssaneti; Lopes, 2014) 

 

Com todos os stakeholders mapeados, a equipe do projeto deve investir no envolvimento das 

partes interessadas, como coautores e não como meros participantes. De acordo com Vazques 

e Simões (2016), os clientes devem ser capazes de compreender a mensagem e fornecer 

feedback sobre eventuais falhas na especificação, para que estas sejam corrigidas de imediato.   

A partir dessas características do perfil dos envolvidos, deve-se escolher a técnica mais 

adequada à situação para o levantamento correto de requisitos, bem como estabelecer também 

a metodologia para o monitoramento de desempenho de um sistema de gestão da qualidade 

adequado ao negócio. 

Neste contexto, o gerente do projeto e a equipe precisam observar as necessidades de atender 

não apenas os desejos, que devem ser trazidos para o mensurável, dos stakeholders primários, 

mas também estar atento aos stakeholders secundários, que têm impacto no projeto, com 

destaque para as questões ambientais, que incluem requisitos de agências reguladoras, normas 

ambientais, de produtos e de processos produtivos.  

O desafio da equipe é identificar a melhor maneira de determinar expectativas ou desejos das 

partes interessadas, pois esse processo exige proatividade e habilidade de comunicação, já que 

muitas vezes nem mesmo as partes interessadas têm ideia clara das entregas ou do objetivo do 

projeto.  
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“Pode-se afirmar com tranquilidade que o processo de elaboração da especificação de requisitos 

obriga aos vários interessados a refletir de maneira mais rigorosa sobre suas necessidades antes 

que o trabalho no projeto avance demais”, Vazques; Simões (2016). 

Essa especificação correta e clara impacta na elaboração do escopo do projeto, que, 

consequentemente, resultará nas decisões voltadas para definir como será gerenciada a 

qualidade do projeto. Segundo o PMBOK (2013), são seis os processos a serem desenvolvidos 

para gerenciar o escopo do projeto: planejar o gerenciamento do escopo, coletar requisitos, 

definir o escopo, criar a estrutura analítica do projeto, validar o escopo e controlar o escopo.  

Para que as métricas e padrões de qualidade do projeto sejam determinadas, bem como 

monitoradas e controladas, faz-se necessário investir em uma eficiente coleta de requisitos, 

como estratégia para atender às necessidades e expectativas do patrocinador, do cliente e de 

outras partes interessadas. 

Coletar requisitos é parte do grupo de processos de planejamento, que envolve determinar, 

documentar e gerenciar as funções e funcionalidades do projeto e do produto. Assim, os 

requisitos devem ser obtidos, analisados e registrados, uma vez que se transformam na fundação 

do escopo e influenciam o planejamento do custo, do cronograma e da qualidade do projeto. 

Contundo, é importante definir o grau de detalhamento desse processo. 

É um equívoco comum pensar que quanto mais detalhada a 

especificação de requisitos, melhor. Como um contrato entre clientes e 

desenvolvedores, o nível de detalhe deve ser o que melhor consiga 

promover a comunicação entre ambas as partes (Vazques; Simões, 

2016) 

 

O levantamento desses critérios, e seu nível de detalhamento, deve subsidiar um plano de 

gerenciamento dos requisitos, que registra como os requisitos serão analisados, documentados 

e gerenciados durante o projeto. Esse esforço também determina, entre outras decisões, o 

processo de priorização dos requisitos, que tem como função assegurar que os recursos do 

projeto sejam focados nos itens mais relevantes, além de apontar as métricas de qualidade 

definidas, que descrevem com exatidão as características esperadas de um produto e como elas 

são medidas. 

Assim, correta coleta de requisitos e a definição de padrões de qualidade tornam-se decisivas 

para a condução do projeto, com impacto direto na redução da probabilidade de erros 
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acontecerem no desenvolvimento do planejamento, do custo, do cronograma de um projeto, de 

um novo produto ou de um serviço.  

De acordo com Rabechini Junior (2005), quando um projeto está sendo bem conduzido segundo 

a sua missão, quando há um explícito apoio da alta administração e o projeto tem primor em 

planejamento, diz-se que a ênfase gerencial está ancorada nos fatores estratégicos.  

A literatura reforça ainda que a gestão de um projeto reflete na geração de conhecimento e 

impactos na própria equipe que o conduz. De acordo com Sotille [et al., 2014], o gerenciamento 

de um projeto implica, invariavelmente, geração de conhecimento e impactos na própria equipe.  

Ou seja, requisitos nesta área também podem ser mensurados e definidos como aqueles que 

geram crescimento pessoal, retenção e satisfação da equipe do projeto, comprometimento e 

assiduidade da equipe; e geração de conhecimento, que amplia o portfólio e dos mercados 

atendidos, criação e aprimoramento de tecnologias, métodos e processos, contribuição para 

projetos futuros, reuso das lições aprendidas.  

Ainda segundo Sotille [et al., 2014], com relação ao produto, serviço ou resultado, os requisitos 

descrevem as características que devem estar na solução resultante do projeto, em conformidade 

com o pactuado entre as partes interessadas.  

Esses requisitos podem estar relacionados e definidos sob a análise dos bens tangíveis, que 

incluem aspectos funcionais ou técnicos, intrínsecos ao produto; de bens intangíveis, como 

serviços, que tipicamente também incluem aspectos funcionais; evidências físicas; 

confiabilidade; aumento da lucratividade ou fidelização do cliente. Os requisitos são usados 

pela equipe do projeto para planejar como o controle da qualidade será implementado no projeto 

(PMBOK 2013). 

Neste contexto, os tipos de requisitos podem estar relacionados à área do projeto ou grupo de 

aspectos do produto, determinadas a partir dos: aspectos funcionais; aspectos de desempenho 

do produto; aspectos de desempenho do processo; aspectos legais; e aspectos de segurança. 

De acordo com Vazquez; Simões (2016), toda estimativa envolve um grau de incerteza por 

definição. A incerteza nas estimativas está diretamente relacionada ao grau de maturidade e 

estabilidade dos requisitos.  

Assim, para a coleta eficiente de requisitos, diversas técnicas podem ser usadas pela equipe de 

projeto. As mais utilizadas são entrevistas, brainstorming, questionários e pesquisas, além de 
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observação direta. As técnicas Joint Application Design (JAD), dinâmicas de grupo e oficinas 

também são utilizadas, porém requerem mais infraestrutura, planejamento, criatividade e 

observação.  

O método das entrevistas é o mais utilizado para coletar requisitos. As entrevistas são realizadas 

para elucidar dúvidas e levantar problemas e deve ser utilizada quando a equipe não conhece 

os problemas do cliente ou da organização.  

Para que esse método tenha êxito, é recomendável definir algumas questões que devem ser 

consideradas, como: o que se deseja saber; o que deve ser o mínimo necessários de informações 

a serem levantadas; quais perguntas serão realizadas; o tempo necessário para esse processo.  

Após a entrevista, o conteúdo deve ser decupado e direcionado para registro. Segundo Vazquez; 

Simões (2016), uma especificação de requisito é clara quando não possui (ou minimiza) 

ambiguidade. Em termos práticos, ela possui uma única interpretação para todo o público-alvo. 

Já o brainstorming (do termo em inglês que define tempestade de ideias) visa produzir um 

grande número de ideias criativas e amplas, o quanto for possível. É realizada com a intenção 

de não ser limitadora, com foco na criatividade e sem o receio da crítica. O objetivo é levantar 

a maior quantidade de ideias em torno do objetivo do projeto.  

Os questionários e pesquisas são indicados para grandes públicos, visando uma resposta rápida 

e necessária para uma análise estatística, que seja apropriada à característica do projeto. Para 

isso, faz-se necessário definir qual é o objetivo do questionário; definir perguntas 

representativas e objetivas; definir método para a tabulação de respostas. 

A observação direta é um método que consiste em examinar indivíduos em suas rotinas e como 

eles desempenham seu trabalho e executam processos, em forma de um "observador 

participante". É recomendável utilizar em casos de pessoas que tenham dificuldades em 

expressas seus desejos, para que esses sejam traduzidos em requisitos.  

Essas técnicas tornam-se ferramentas indispensáveis para a coleta de requisitos e devem ser 

escolhidas de acordo com o perfil das partes interessadas. Somente quando essas ações vão 

sendo identificadas é que a lista de desejos começa a ter um sabor de realidade (Juran, 2011). 

A partir dos requisitos levantados é necessário selecionar e classificar esses itens por meio de 

métricas de qualidade e de critérios de aceitação, além de métodos de verificação.  
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Para Philip B. Crosby, o ideal, em se tratando de qualidade, era fazer certo desde a primeira 

vez. Crosby enxergava a qualidade à luz da definição baseada no processo, ou seja, de 

conformidade com os requisitos do projeto (Costa Neto; Canuto, 2010). 

Neste contexto, a eficiente coleta de requisitos torna-se determinante para mitigar 

inconformidades do projeto. Esse levantamento deve ser registrado para uma eficiente gestão 

das informações identificadas. “A dificuldade de o usuário saber o que quer, ou, então, de se 

expressar corretamente quanto ao que deseja, é uma percepção de praticamente todos os 

analistas de requisitos com alguns anos de experiência” (Vazques; Simões, 2016). 

Para isso, faz-se necessário uma documentação que descreva quais foram os requisitos 

coletados e como eles vão subsidiar os objetivos do projeto. Este documento pode apresentar 

requisitos de um modo geral, a partir de um alto nível, para que sejam detalhados 

posteriormente. Assim o formato do documento, contento os requisitos, pode variar de uma 

lista simples até formulários elaborados. 

Com os requisitos documentados, o gerente de projeto deve preparar uma matriz de requisitos, 

que ligue os requisitos da sua origem às entregas. Essa matriz de rastreabilidade pode conter 

atributos como: identificador, descrição, proprietário, fonte, prioridade, versão, posição. Essa 

diretriz torna-se decisiva, inclusive, para determinar responsabilidades. 

Uma forma de se definir essas responsabilidades se realiza por meio da provisão de 

especificações e procedimentos. Assim, as responsabilidades passam a seguir os procedimentos 

e atender as especificações (Juran, 2011).  

Outro fator determinante da coleta eficiente de requisitos, ligado ao planejamento do projeto, é 

o custo da qualidade. O levantamento correto destes elementos serve de diretriz para sinalizar 

os custos submetidos ao produto, por meio de investimentos na prevenção do não-cumprimento 

dos requisitos e ao não-cumprimento dos requisitos (retrabalho).   

Uma reclamação muito comum entre alguns analistas de requisitos é a 

frequência alta de mudanças em requisitos. E, de fato, toda mudança 

acarreta algum ônus ao trabalho já feito. Mudanças deveriam existir 

para aumentar (ou preservar) o valor do projeto. Porém, é importante 

entender a natureza da mudança para identificar se esse fenômeno é um 

problema que deve ser tratado ou não. (Vazques; Simões, 2016) 

 

 



23 

 

2.4. Capítulo 4 – Realizar a garantia e controlar a qualidade 

Realizar a garantia da qualidade é o processo de auditoria dos requisitos de qualidade e dos 

resultados das medições de controle de qualidade para garantir o uso dos padrões de qualidade 

e definições operacionais apropriados (PMBOK, 2013).  

Ao realizar a garantia da qualidade, o gerente e a equipe devem avaliar periodicamente o 

desempenho geral do projeto, buscando assegurar que os processos estejam em conformidade, 

satisfazendo os padrões relevantes estabelecidos para a qualidade. 

Esse processo privilegia a prevenção de defeitos em vez de correções, buscando a melhoria 

contínua das necessidades, que podem ser explícitas ou implícitas, mapeadas pela coleta de 

requisitos e na forma como foram aceitas pelas partes interessadas. 

“Assim, a gestão da qualidade em projetos deve realizar uma atividade contínua de avaliação 

dos resultados e controle da qualidade, tipicamente realizada por meio de auditorias da 

qualidade e análises de processos (Spinola; Berssaneti; Lopes, 2014). 

Neste viés, a garantia da qualidade exige a realização de um conjunto de ações e processos 

planejados e sistemáticos, que devem estar sinalizados no plano de gerenciamento da qualidade 

do projeto, pois a aplicação da garantia da qualidade se realiza a partir do que foi definido neste 

documento. 

No plano foram também definidos os padrões regulatórios inerentes à natureza do projeto, do 

produto ou do serviço. Assim, para garantir a qualidade do projeto, a equipe deve estar alinhada 

com as necessidades para executar o processo de realizar a garantia da qualidade, criando 

relatórios necessários para manter uma padronização dos processos.  

Na Qualidade Total, por exemplo, todos controlam, portanto todos utilizam padrões. É 

necessário, pois, estabelecer um clima propício à padronização, por meio da conscientização de 

diretores, gerentes e operadores para a necessidade da utilização de padrões (Campos, 2004).  

No entanto, padronizar processos e métodos não são suficientes. É preciso melhorá-los 

continuamente e que sejam assegurados pela gestão da qualidade. Assim, com o processo de 

garantia da qualidade, é possível identificar falhas, oriundas da fase do planejamento ou ainda 

eliminar as deficiências a partir da inspeção realizada durante as etapas em andamento. Para 

isso, realiza-se auditorias de qualidade, ferramenta que busca a identificação das conformidades 

do processo com os padrões estabelecidos no plano da qualidade do projeto. 
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A filosofia de melhoramento contínuo, que se traduz ao realizar a garantia da qualidade, pode 

ser alcançada aplicando o ciclo PDCA, desenvolvido por Walter A. Shewhart e amplamente 

divulgado por Willian E. Deming, com foco no melhoramento contínuo. Esse sistema está 

baseado em girar um ciclo sucessivo, envolvendo o planejamento (plan); o fazer, a execução 

(do); a checagem, a verificação (check); e a ação (act). 

Um dos empregos mais frequentes do uso do ciclo PDCA é aplicá-lo na análise e soluções de 

problemas, permitindo o controle da qualidade não só no projeto que está sendo executado, mas 

em toda a empresa. Esse método visa a manutenção e melhora dos processos, em cada etapa 

realizada. 

Mas há outras técnicas que também podem ser usadas para realizar a garantia da qualidade, 

além do PDCA. De acordo com o PMBOK, essas ferramentas estão inerentes aos processos de 

planejar o gerenciamento da qualidade e controlar a qualidade. Alguns exemplos são: diagramas 

de afinidades; gráfico do programa do processo de decisão (GPPD); diagramas de inter-

relacionamentos; diagramas de árvore; matriz de priorização; diagramas de rede das atividades; 

e diagramas matriciais.  

Neste contexto, o processo de garantia da qualidade do projeto possui diversas saídas que, 

certamente, contribuirão para as lições aprendidas e, posteriormente, para a correção dos 

desvios de processo do projeto e organizacionais, buscando sempre a melhoria contínua 

(ABNT, 2006).  

Essas saídas resultam aspectos fundamentais para o projeto, com o: registro das mudanças 

solicitadas, pois, ao ser identificadas oportunidades de melhoria, alterações do que foi planejado 

serão demandadas e devem ser analisadas; as atualizações dos documentos do projetos, visto 

que esses devem ser atualizados a partir das mudanças solicitadas; as atualizações dos ativos 

dos processos organizacionais, que levará a equipe do projeto a um aprendizado, que poderá 

contribuir não só na realização de projetos futuros; o desenvolvimento da organização, com as 

lições aprendidas; e, por fim, a atualização do plano de gerenciamento do projeto.  

Neste contexto, o processo de realizar a garantia da qualidade identifica problemas, restrições 

e atividades redundantes, que serão avaliadas a partir da causa e efeito. Assim, a equipe do 

projeto tem condições de investir em ações de melhorias dos processos, aumentando, assim, a 

probabilidade de sucesso na entrega da fase ou do projeto. O melhoramento da qualidade é 
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exigido a problemas crônicos, pedindo diagnósticos para a descoberta das causas e provendo 

os remédios para eliminá-las (Juran, 2011).  

Ao realizar a garantia da qualidade, o gerente e a equipe do projeto também investem no 

controle da qualidade. Controlar a qualidade é o processo de monitoramento e registro dos 

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

mudanças necessárias (PMBOK, 2013). 

Esse processo deve ser rotineiro na execução do projeto, baseado na rotina de verificar se os 

resultados atendem os requisitos da qualidade relevantes e identificar maneiras de eliminar as 

causas dos resultados insatisfatórios.  

Assim, o controle da qualidade está baseado em critérios de medição e monitoramento, além de 

definições operacionais, que esclarecem especificamente o que é qualidade e de que forma ela 

é mensurada no projeto. Neste contexto, segundo Spinola; Berssaneti; Lopes (2014), a medição 

da qualidade trata também da decisão do que medir, da coleta do material a ser mensurado, do 

acompanhamento desse processo e da análise de dados. 

Para realizar esse monitoramento, o PMBOK (2013) sinaliza, entre as entradas desse processo, 

a descrição das métricas da qualidade, que descrevem um atributo do projeto ou do produto e 

como ele será medido, bem como as listas de verificação da qualidade, estruturadas para 

verificar se o trabalho do projeto e suas entregas cumprem um conjunto de requisitos, bem como 

o uso de dados de desempenho do trabalho, medindo o que foi planejado versus o que foi 

realizado.  

Para controlar a qualidade do projeto, o gerente e a equipe podem utilizar de uma série de 

ferramentas. Entre algumas dessas técnicas estão: listas de verificações (checklists); diagramas 

de causa e efeito, também conhecido como espinha de peixe, que representa as possíveis causas 

que resultam em determinado efeito; histogramas, gráficos que permitem verificar a 

distribuição dos dados, com objetivo de análise e posterior solução. 

Outras técnicas utilizadas são o Diagrama de Pareto, usado para identifica e dar prioridade aos 

problemas a serem resolvidos e fluxogramas, que auxiliam a equipe do projeto a entender, 

melhorar e padronizar um processo, por meio de uma representação gráfica.  

Outra técnica comumente utilizada no controle da qualidade é a utilização do 5W2H, pois 

facilita a identificação de responsabilidades, métodos, prazos, objetivos e recursos necessários, 

a partir de definições para a sigla em inglês.  
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A representação do 5W2H se traduz em: what (o que), que são as tarefas a serem realizadas; 

who (quem), quem são os responsáveis pelas tarefas; when (quando), que especifica o 

cronograma dos prazos que as tarefas devem ser cumpridas; where (onde), que sinaliza em que 

local as tarefas serão realizadas; why (por que), que define a razão pela qual as tarefas são 

executas; e mais os dois H´s, que representam o how, como melhorar a maneira de executar as 

tarefas e o how much, que define os custos para realizar a tarefa.  

A melhoria contínua, sistemática e metódica são fatores primordiais para o aumento do nível 

de maturidade em projetos e o acúmulo de lições aprendidas. Assim, o gerenciamento da 

qualidade é ter qualidade em todas as outras áreas de conhecimento no projeto e também na 

gestão do produto. 
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3. METODOLOGIA DO ESTUDO 

Para o desenvolvimento do trabalho, a metodologia utilizada para tipologia quanto aos meios 

foi bibliográfica, em que foram consultadas publicações sobre o Gerenciamento da Qualidade 

em Projetos e sua relação com a efetiva coleta de requisitos. Para isso, foi utilizada como base 

a leitura e intepretação de autores e pesquisadores dedicados ao tema qualidade e suas 

implicações, como uma das áreas de conhecimento apresentadas no Guia PMBOK.  

Para a realização do trabalho também foi utilizada como tipologia quanto aos meios pesquisa 

de campo, com uma investigação empírica e de observação da aplicação da qualidade em 

projetos. 

Assim, para a pesquisa de campo, foi realizada uma abordagem qualitativa, apoiada no método 

indutivo e utilizando amostras não probabilísticas, com análise de dados de forma interpretativa, 

por meio de entrevistas. Essa escolha se deve pela extensa fonte de informações levantadas a 

partir do universo definido, que foram empresas do setor da construção civil, e da amostra, 

entrevistas com cinco gerentes de projetos que lideram projetos com prazo de execução de até 

dois anos, realizados em Curitiba, capital do Paraná.  

O setor escolhido se deve as características dos projetos desenvolvidos na construção civil, que 

exigem um alto grau de levantamento de requisitos, tanto externos (mercadológico e 

econômicos) como internos (especificações e padrões na execução), que garantam a qualidade 

na entrega.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram agendadas entrevistas com esses cinco gerentes de 

projetos, para o levantamento de informações, que foram comparadas com boas práticas 

realizadas no mercado e sinalizadas no PMBOK, para o Gerenciamento da Qualidade.  

A dimensão da amostra da pesquisa de campo mostrou-se compatível com os temas avaliados 

e em comparação com a bibliografia existente e utilizada neste trabalho. 

Já a tipologia quanto aos fins foi Descritiva, pois visou estabelecer correlação entre as variáveis 

apresentadas, e também Explicativa, pois pretendeu-se estabelecer os fatores que contribuem 

para a efetiva aplicação e mensuração da qualidade em projetos. 
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4. RESULTADO DAS ANÁLISES DE DADOS 

As entrevistas com os cinco gerentes de projetos, do segmento da construção civil, aconteceram 

de setembro a início de novembro, com envio das perguntas para análise e posterior conversa 

pessoalmente para coleta das impressões.  

O resultado da pesquisa qualitativa para este estudo está pautada na análise dos temas 

abordados, conforme descrição que segue.   

4.1 O planejamento da coleta de requisitos 

Quando há a decisão de investir em um novo projeto, há também a necessidade de um prazo 

destinado para a coleta de requisitos. De acordo com todos os entrevistados, esse período é 

determinado pelo quão complexo é o projeto. É esse fator que define o tempo empregado nesta 

tarefa. No caso do setor da construção civil, a etapa de coleta de requisitos, iniciada no 

planejamento, também visa demonstrar a viabilidade financeira do empreendimento. “Em uma 

obra de dois anos, praticamente são 10 meses de projeto e levantamento” (entrevista). O nível 

necessário de confiabilidade das informações levantadas também é destacado como 

determinante para dedicar o tempo necessário a essa atividade, de acordo com os entrevistados. 

“Isso depende muito do projeto, do seu tamanho, abrangência, projetos de planos diretores ou 

desenvolvimento de smart city, por exemplo, levam muito mais. Tudo vai da complexidade do 

projeto, do seu envolvimento com a sustentabilidade, meio ambiente, o meio físico e as 

características técnicas da futura obra” (entrevista). A análise dos entrevistados demonstra que 

o tempo destinado está associado a como a coleta de requisitos se faz necessária no processo de 

planejamento, que envolve determinar, documentar e gerenciar as funções e funcionalidades do 

projeto e do produto. Esse levantamento de critérios, e seu nível de detalhamento, determina, 

entre outras decisões, o processo de priorização dos requisitos.  

4.2 A coleta de requisitos  

Ao mensurar a complexibilidade do projeto, o tempo destinado à coleta de requisitos é 

fundamental para a realização de um novo projeto. Os entrevistados avaliaram como 

fundamental que um esforço específico seja destinado ao levantamento dessas informações. 

“Este período de coleta é importante, pois permite, principalmente, a identificação dos riscos 

associados ao projeto e a identificação de stakeholders. Além disso, permite estimar variáveis 

que não estão claras no início de projeto ou que não foram previamente definidas pelo 
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cliente/sponsor” (entrevista). Neste contexto, o desafio da equipe do projeto é identificar a 

melhor maneira de determinar expectativas ou desejos das partes interessadas, pois esse 

processo exige proatividade e habilidade de comunicação, o que auxiliará a mensurar o tempo 

e o esforço necessários destinados à coleta de requisitos. 

4.3 As técnicas usadas 

Algumas técnicas são usadas para a coleta de requisitos. Entre elas, questionários de perguntas, 

entrevistas, opinião de especialistas e reuniões. Ouvir especialistas na área do projeto foi a 

técnica mais citada por todos os entrevistados. “O envolvimento de especialistas e usuários, do 

projeto a ser desenvolvido, deve definir os requisitos para o projeto. Estas definições devem ser 

compartilhadas com os demais, para que a relação de requisitos não tenha vícios ou falhas de 

definições” (entrevista). Outras técnicas para a coleta de requisitos também foram citadas por 

alguns entrevistados, como reuniões com as partes interessadas. Já brainstorming, investigação 

e observação foram citadas por apenas um entrevistado. Assim, para a coleta eficiente de 

requisitos, diversas técnicas podem ser usadas pela equipe de projeto. De acordo com literatura, 

entre as mais usadas estão entrevistas, brainstorming, questionário e pesquisas, além de 

observação direta e opinião de especialistas, como foram citadas pelos entrevistados.  

4.4 A organização dos requisitos 

Depois que os requisitos são coletados, os itens são transferidos para uma Matriz de Requisitos. 

Essa prática é utilizada por todos os entrevistados. Um dos entrevistados exemplifica como essa 

organização acontece. “Há uma matriz já elaborada e testada pela nossa equipe nos vários 

projetos que desenvolvemos e associamos essa matriz às informações disponibilizadas ao 

cliente, antes de iniciarmos o trabalho de desenvolvimento” (entrevista). Porém, os demais 

entrevistados demonstraram que há uma variação para a denominação dessa matriz, no sentido 

que as informações levantas podem ser organizadas em cadernos de registros ou memoriais 

descritivos, que incluem também documentação associadas às áreas administrativas, jurídicas 

e legislação, e comerciais. As boas práticas no Gerenciamento de Projetos sinalizam que, com 

os requisitos documentados, o gerente de projeto deve preparar uma matriz de requisitos, que 

ligue os requisitos da sua origem às entregas. Essa matriz de rastreabilidade pode conter 

atributos como: identificador, descrição, proprietário, fonte, prioridade, versão, posição. Essa 

diretriz torna-se decisiva, inclusive, para determinar responsabilidades.  
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4.5 As partes interessadas 

No desenvolvimento de um novo projeto, todos os stakeholders, ao serem identificados, são 

ouvidos. Dos entrevistados, apenas um sinaliza que todos os stakeholders devem ser 

identificados, mas nem todos precisam ser consultados. Já os demais afirmam que é necessário 

essa busca por informações com todas as partes envolvidas, pois são eles que dão sustentação 

à pesquisa e a coleta de requisitos. “Para o bom andamento do projeto, todos os envolvidos 

devem ser consultados, seguindo os apontamentos cabíveis a cada interface envolvida” 

(entrevista). Neste contexto, o gerente do projeto e a equipe precisam observar as necessidades 

de atender não apenas os desejos, que devem ser trazidos para o mensurável, dos stakeholders 

primários, mas também estar atento aos stakeholders secundários, que têm impacto no projeto, 

com destaque as questões ambientais, que incluem requisitos de agências reguladoras, normas 

ambientais, de produtos e de processos produtivos. 

4.6 Os padrões de qualidade 

A partir dos requisitos definidos e as expectativas alinhadas com os stakeholders, são definidos 

os padrões de qualidade. De acordo com os entrevistados, os padrões de qualidade já são 

planejados e pensados no momento da coleta de requisitos e no alinhamento dos interesses das 

partes e esse processo é fundamental para garantir que o projeto será executado nos padrões 

definidos. “Qualidade em um projeto é um dos itens mais importantes, se não for o mais 

importante. Se o serviço não tiver uma especificação muito bem determinada, uma execução 

muito bem feita e uma fiscalização adequada, para que evite retrabalhos, a qualidade será 

prejudicada” (entrevista). Essa percepção está alinhada ao que a literatura no gerenciamento de 

projetos observa como importante no planejamento do projeto e está ligada ao conceito de custo 

da qualidade, pois o levantamento correto destes padrões serve de diretriz para sinalizar os 

custos submetidos ao produto, por meio de investimentos na prevenção ao não-cumprimento 

dos requisitos e ao não-cumprimento dos requisitos (retrabalho).   

4.7 A definição de indicadores 

Indicadores de desempenho para controlar os padrões de qualidade do novo projeto são 

definidos. Todos os entrevistados apontaram que definem indicadores para monitorar o 

desempenho do que foi planejado, principalmente os ligados ao prazo, custo e qualidade. “Se 

você seguir os teus indicadores técnicos, que já estão previstos nos teus memoriais descritivos, 
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memorial de incorporação, memorial de venda, a sua chance de ter custos adicionais para reparo 

é muito pequena. Uma coisa que a gente aprendeu com a qualidade é que, quando você cria 

qualidade, você tem um custo maior. Mas ele é infinitamente menor do que trabalhar, construir, 

consertar e refazer” (entrevista). Assim, a definição de indicadores torna-se fundamental para 

realizar a garantia da qualidade, uma dos processos definidos para o gerenciamento da 

qualidade em projetos. Neste contexto, o gerente e a equipe devem avaliar periodicamente o 

desempenho geral do projeto, buscando assegurar que os processos estejam em conformidade, 

satisfazendo os padrões relevantes estabelecidos para a qualidade.  

4.8 O monitoramento e controle 

A verificação dos padrões de qualidade definidos acontece regularmente. De acordo com todos 

os entrevistados, essa checagem é constante, porém podendo variar de acordo com as técnicas, 

que incluem, de acordo com eles, checklists, marcos de entrega, planilhas eletrônicas, fotos da 

execução da obra enviadas diariamente ou semanalmente e inspeções específicas na finalização 

de etapas de trabalho. Essa verificação constante se torna fundamental para garantir que o 

processo de garantia e controle da qualidade aconteça, conforme a literatura orienta. Com essa 

diretriz, é possível identificar falhas, oriundas da fase do planejamento ou ainda eliminar as 

deficiências a partir da inspeção realizada durante as etapas em andamento. Para isso, realiza-

se auditorias de qualidade, ferramenta que busca, independentemente da técnica, a identificação 

das conformidades do processo com os padrões estabelecidos no plano da qualidade do projeto.  
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5. CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi identificar como um eficiente Gerenciamento da Qualidade torna-

se significativo e estratégico para o sucesso de um novo projeto. A questão da qualidade está 

presente há séculos na organização da sociedade e, nas últimas décadas, torna-se condição 

determinante enquanto inteligência para o desenvolvimento e gestão de novos projetos.   

O desenvolvimento da indústria e dos processos de produção, bem como a análise de 

especialistas sobre o tema lançam uma nova perspectiva para a qualidade relacionada ao 

gerenciamento de projetos. Essa evolução do tema fica clara quando são buscados referenciais 

históricos, como os descritos com a economia japonesa pós 2ª Guerra Mundial e a criação da 

Internactional Organization for Standardization, conhecida pela sigla ISO, que passou a 

unificar as normas nacionais, referentes aos mais variados assuntos técnicos referentes ao 

processo de qualidade.  

O estudo demonstrou ainda que os processos definidos para o gerenciamento da qualidade, que 

envolvem planejar o gerenciamento da qualidade, realizar a garantia da qualidade, controlar a 

qualidade, devem ser seguidos pelo gerente de projeto e sua equipe, com o objetivo de entregar 

iniciativas em conformidade com os objetivos descritos na tríade custo, prazo e escopo.  

Neste estudo, o levantamento eficiente de informações e a correta coleta de requisitos 

apresentam-se como fatores que impactam positivamente a execução de um novo projeto, e que 

estão ligado à fase de planejamento da qualidade. Já as técnicas utilizadas para a coleta de 

requisitos devem estar alinhadas à natureza do projeto e com a abordagem correta, definida a 

partir das características dos stakeholders. Para isso, o estudo apresentou as principais 

utilizadas.   

Com relação aos processos de realizar, monitorar e controlar a qualidade, o presente trabalho 

também demonstrou que a identificação dos padrões de qualidade são fundamentais para 

garantir a execução dessas atividades com eficiência, com avaliações periódicas do desempenho 

geral do projeto.  

Neste contexto, o estudo apresenta que a filosofia do PDCA, em que se busca o melhoramento 

contínuo baseado em girar um ciclo sucessivo, de planejamento (plan); o fazer, a execução (do); 

a checagem, a verificação (check); e a ação (act) mostra-se um importante instrumento para 

monitorar e controlar a qualidade. 
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Com relação à pesquisa de campo, a abordagem qualitativa usada com cinco gerentes de 

projetos, que lideram projetos com prazo de execução de até dois anos, realizados em Curitiba, 

demonstrou que os profissionais utilizam as práticas sinalizadas na literatura para o 

gerenciamento da qualidade em projetos.  

Nas entrevistas, foi possível observar e mapear como esses gerentes de projetos trabalham em 

suas empresas com as temáticas ligadas ao planejamento da coleta de requisitos, a importância 

do tempo destinado à coleta de requisitos, as técnicas usadas, a organização dos requisitos, 

relevância de ouvir as partes interessadas, além de ser imprescindível a definição de padrões de 

qualidade e de indicadores, bem como o monitoramento e controle desses critérios.   

Para o presente estudo, a dimensão da amostra da pesquisa de campo mostrou-se compatível 

com os temas avaliados e em comparação com a bibliografia existente e utilizada neste trabalho.  

O tempo dedicado, a referência bibliográfica utilizada e as entrevistas realizadas para este 

Trabalho de Conclusão de Curso demonstram como o gerenciamento da qualidade é 

significativo para as empresas, presentes em um mercado cada dia mais competitivo, graças a 

velocidade das informações e ao nível de exigência daqueles que são impactados pelo novo 

projeto. Assim, a probabilidade de reduzir falhas e retrabalho devem estar incorporadas nas 

equipes que executam projetos e há uma extensa literatura para subsidiar esse processo.  
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