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RESUMO
O presente trabalho visa apresentar a aplicação das boas práticas de gerenciamento de projetos
apresentadas no Guia PMBoK® dentro do contexto de um projeto de engenharia, com o
objetivo de desenvolver um robô expositivo, no Grupo de Pesquisa em Robótica z-Tronics. A
partir da criação dos planos de gerenciamento do projeto referentes às diversas áreas como
escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, aquisições e riscos foi possível
estabelecer uma ligação entre as práticas de gerenciamento de projetos e as necessidades
intrínsecas a projetos que envolvem inovação tecnológica e aplicação, em grande parte das
vezes, de métodos científicos, caracterizados como projetos de engenharia. Como resultado
conclui-se que a aplicação é viável, mas requer uma análise cuidadosa das necessidades de
desenvolvimento dos produtos do projeto.
Palavras chave: Gerenciamento de projetos. Robô Expositivo. Robótica.

ABSTRACT
This paper presents the application of best practice project management presented in the
PMBoK ® Guide within the context of an engineering project, aimed at developing a robot
exhibition in the Research Group in Robotic z-Tronics. From the creation of management
plans for the various project areas such as scope, time, cost, quality, human resources,
acquisitions and risk was possible to establish a link between the practices of project
management and the intrinsic needs of the projects which involve technological innovation
and application, in most cases, scientific methods, characterized as engineering projects. As a
result it is concluded that the application is feasible, but requires a careful analysis of the
development needs of product design.
Key words: Project management. Expository robot. Robotics.
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1 INTRODUÇÃO
Em meio a atividades cotidianas, trabalhos executados e projetos realizados, muitas
áreas de conhecimento denotam a necessidade de uma evolução no modo de implantação e
execução das práticas de gestão de projetos de formas mais conscientes e otimizadas. Os
limiares das pesquisas científicas e desenvolvimentos tecnológicos juntos convergem para
essa realidade, sendo a primeira já utilizada amplamente no meio acadêmico e que oferece
suporte à geração de conhecimento e transposição do estado da arte.
Contudo certos trabalhos com enfoque em inovação tecnológica na área de engenharia
e afins acabam por demandar mais do que uma pesquisa embasada apenas no método
científico, haja vista que tais trabalhos abrangem características bem definidas de projetos,
como início e fim definidos através de um esforço temporário empreendido para criar um
produto, serviço ou resultado exclusivo.
Sendo assim este projeto tem como propósito dar suporte a construção de um robô
interativo de entretenimento para exposição ao público jovem na faixa etária de 15 a 35 anos
com interesse em tecnologia e robótica, de forma a otimizar as fases de pesquisa,
desenvolvimento e construção, além de reduz as chances de insucesso e aumentar a qualidade
do projeto.

1.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DO AMBIENTE

O presente trabalho trata do Grupo de Pesquisa em Robótica z-Tronics da
Universidade Paulista, que tem como foco principal agregar conhecimentos na área de
robótica aos alunos do Campus UNIP-DF através da participação em competições de robôs, e
se localiza no subsolo do bloco I, na SGAS Quadra 913, s/nº, Conjunto B, Asa Sul, BrasíliaDF, CEP 70390-130.

1.1.1 Histórico
O z-Tronics é um grupo de robótica, formado por alunos dos cursos de engenharia da
UNIP-DF, que tem a proposta de desenvolver o conhecimento destes nas áreas de engenharia
mecatrônica, elétrica e ciência da computação, participando das mais diversas competições de
robótica de nível local e até internacional.
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Desde meados de 2004 o grupo vem aperfeiçoando o conhecimento dos seus
integrantes de forma lúdica neste campo de conhecimento para solucionar diversos desafios
inteligentes na área robótica, chegando ao desenvolvimento de robôs com métodos de analise
e tomada de decisões mais sofisticadas, como visão computacional com hardware embarcado
de circuitos integrados microprocessados.
Com o objetivo de disseminar a robótica entre a comunidade, o Grupo z-Tronics
incentiva eventos tecnológicos, competições, exposições, demonstrações e o desenvolvimento
de tecnologias na área de robótica, promovendo dessa forma a suas atividades e a construção
de robôs. Nesse âmbito, os principais eventos realizados, organizados ou que tiveram a
participação do grupo até hoje foram:
a) DBR (Desafio Brasiliense de Robôs) edições I, II, III e IV;
b) Semanas de Engenharias do Campus UNIP-DF;
c) Exposição na feira Kodama;
d) ENECA (Encontro Nacional dos Engenheiros de Controle e Automação);
e) ROBO CORE (Guerra de Robôs);
f)

CBR (Competição Brasileira de Robótica);

g) LARC (Competição Latino Americana de Robótica);
h) Brazil Open/RoboCup; e
i)

IEEE Competition.

Durante sua existência, o grupo também conseguiu várias colocações em competições
de robótica no país que são listadas a seguir:
Tabela 01 – Lista de colocações do Grupo z-Tronics.
Fonte: http://www.ztronics.com.br (2013).
PERÍODO
2004
2005
2006
2007

2008
2009

POSIÇÃO
4° Lugar
1° Lugar
4° Lugar
19° Lugar
3° Lugar
3° Lugar
3° Lugar
4° Lugar
8° Lugar
2° Lugar
3° Lugar
4° Lugar
1° Lugar
3° Lugar

COMPETIÇÃO / EVENTOS
Desafio Inteligente do IV ENECA, UFOP
I DBR, organizado pela Empresa Junior Mecajun e o Grupo Z-Tronics
Desafio Inteligente do V ENECA, UFSC
ROBO CORE 2005, UFSC
II DBR, organizado pela Empresa Junior Mecajun e o Grupo z-Tronics
Desafio Inteligente do VII ENECA, UFPE
V CBR categoria F-180, UFSC
IV Competição IEEE Brasileira de Robôs categoria SEK, UFSC
ROBO CORE 2007, UFPE
III DBR, organizado pelo Grupo z-Tronics
Brazil Open/JRI - VI CBR/LARC categoria F-180, FURG
V Competição IEEE Brasileira de Robôs categoria SEK, FURG
Desafio Inteligente do VIII ENECA, UFMA
VII CBR categoria F-180, UNB
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2010

3° Lugar
2° Lugar
3° Lugar

VIII CBR/LARC categoria Humanoide, FEI
IV DBR, organizado pela Empresa Junior Mecajun e o Grupo z-Tronics
Desafio Lego da Campus Party Brasil, organizado pela LegoZoom

Com o apoio da Universidade Paulista Campus UNIP-DF, o grupo também realiza
atividades de execução de projetos de automação e controle, projetos de robótica e para
desenvolvimento de tecnologia de forma a integrar os alunos dos cursos de engenharia
mecatrônica, engenharia elétrica e ciência da computação.

1.1.2 Planejamento estratégico
O Grupo z-Tronics possui internamente seu próprio planejamento estratégico já que o
mesmo detém uma autonomia para a execução de suas atividades. O planejamento é exposto a
seguir:
a) Missão: complementar o desenvolvimento acadêmico do graduando em
engenharia dos cursos de controle e automação (mecatrônica), elétrica e ciência da
computação da UNIP-DF, possibilitando sua participação em experiências reais
na área de robótica e aplicando os conhecimentos teóricos na prática, de forma
que desenvolva um senso comum de oportunidade, direção, significância e
realização nos seus integrantes e colaboradores;
b) Valores: respeito pela dignidade e o trabalho do ser humano, busca pela
qualidade, ética, transparência e democracia no processo administrativo-decisório.
c) Visão de futuro: ser um grupo de pesquisa em robótica, de reputação e
competência reconhecidas, capaz de proporcionar a disseminação da robótica no
Distrito Federal e no Brasil;
d) Estratégias: tendo como foco alcançar a visão aspirada a partir da missão definida
o Grupo z-Tronics tem como estratégias o desenvolvimento de projetos na área de
robótica, a participação em competições de robótica nacionais e internacionais,
participação de eventos tecnológicos é a criação e organização de competições de
robótica regionais, determinando assim uma linha de ação das atividades
executadas pelos seus integrantes; e
e) Táticas (Plano de Ação): a partir da fixação da missão, valores e visão do grupo as
táticas abordadas para alcançar a estratégia determinada serão o contínuo
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aprendizado e implementação de tecnologias e métodos direcionados para a
construção de robôs tendo em mente sempre a capacitação dos integrantes e
interação com os possíveis colaboradores do grupo, além de captação de recursos
de patrocínio em empresas que tenham valores e visões que se agreguem a visão
de futuro do grupo e também tenham interesse em investir na área de
desenvolvimento em robótica.

1.1.3 Estrutura
O z-Tronics é um grupo formado pela união independente de alunos dos cursos de
engenharia, que gerenciam o laboratório de robótica da UNIP-DF, e tem como intuito
executar atividades lúdicas que apliquem os conhecimentos acadêmicos. Desta forma, o grupo
de pesquisa concilia a execução das atividades e de seu desenvolvimento com a participação
em eventos de robótica representando a Universidade Paulista da unidade de Brasília e os
cursos de engenharia nela existentes, tendo em conta que a UNIP-DF é sua principal
patrocinadora e os coordenadores dos cursos de engenharia, em conjunto com os professores,
dão o suporte teórico para o desenvolvimento de tecnologias necessárias para a criação de
robôs.
Organizacionalmente, o grupo se estrutura em uma hierarquia de semiprojetos interna,
subjulgada a uma presidência eleita pelos próprios alunos e, externamente, presta contas a
reitoria da universidade através da chefia de campus e da coordenação dos cursos de
engenharia. Devido a necessidades de repassar o conhecimento adquirido pelos alunos, existe
uma constante comunicação com ex-membros que integram o conselho administrativo
externo, professores, colaboradores e parceiros comerciais.
A execução das atividades do grupo é baseada em dois pontos chaves, sendo o
primeiro a criação de equipes de desenvolvimento e estudo, e o segundo, a criação de grupos
de projetos. Os alunos recém ingressados e os com conhecimento intermediário formam
equipes lideradas por um aluno mais antigo e tem como foco construir robôs para
competições. Já os alunos que tem afinidade ou interesse por participarem de projetos
desenvolvidos no grupo são realocados para os grupos de projetos onde irão conduzir o estudo
e desenvolvimento de equipamentos ou atuação em eventos publicitários que, em quase
totalidade, tem incentivo de parceiros externos como escolas, faculdades, universidades,
grupos de robótica, empresas juniores, empresas de tecnologia e afins.
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A seguir segue o organograma gráfico do Grupo z-Tronics
Tronics com
co o detalhamento do
fluxo de comando e gestão de todas as partes envolvidas nas atividades destes.

Figura 01 - Organograma do Grupo z-Tronics.
Fonte: http://www.ztronics.com.br (2013).

1.1.4 Mercado
Com o desenvolvimento da tecnologia e a disseminação da informática cada vez mais
pessoas estão se inteirando do que é e como atua a robótica nas nossas vidas, devido a este e
outros fatos existe uma procura muito grande pelo curso de controle e automação
(mecatrônica). Isso influência a criação de um ambien
ambiente
te favorável para a disseminação da
robótica, por isso com a ajuda da Sociedade Brasileira de Automação (SBA) e das
da
universidades está sendo possível a criação de mais grupos de robótica voltados tanto para a
pesquisa científica desta área quanto para o de
desenvolvimento
senvolvimento de robôs de forma a
proporcionar um aprendizado mais rico para os alunos de ensino médio e superior.
sup
No ano de 2010, Brasília já contava com três grupos de pesquisa em robótica nas
universidades e cinco equipes de robótica escolar que partic
participaram
iparam conjuntamente do IV
Desafio Brasiliense de Robôs (DBR)
(DBR), (FERREIRA, 2010).
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1.1.5 Clientes
Os clientes ou beneficiados pelas atividades do Grupo z-Tronics são desde pessoas
que tem interesse na disseminação da robótica até empresas com necessidades específicas de
desenvolvimento de hardwares embarcado de baixo custo e software integrado.
A Universidade Paulista do campus UNIP-DF é caracterizada como o cliente principal
do Grupo z-Tronics, pois além de incentivar suas as atividades cedendo um local para a
interação e desenvolvimento acadêmico de seus alunos também financia a construção dos
robôs das equipes de competição que representam a mesma. Por esses motivos, o grupo
concilia a evolução pessoal e intelectual de cada membro e a execução de suas atividades com
o aumento do respaldo da UNIP-DF na área de robótica.

1.1.6 Cenário atual
Hoje, o Grupo z-Tronics tem um acentuado renome no desenvolvimento e
disseminação da robótica no Centro-Oeste, participando também de várias competições
abertas de âmbito nacional e internacional, sempre buscando galgar sua grande meta de se
tornar a equipe vencedora da competição de futebol de robôs na categoria humanoide.
Contando com três equipes de competição divididas por nível de conhecimento e uma
equipe dedicada para projetos, o Grupo z-Tronics já está no vigésimo grupo de alunos
formados para compor a equipe iniciante em robótica, atenuando ainda mais sua força e
importância durante sua existência de quase dez anos.

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

Diante do exposto define-se então como problema de pesquisa central a questão: é
possível a implantação de forma eficaz das boas práticas de gerenciamento de projetos dentro
do Grupo de Pesquisa em Robótica z-Tronics?
A pesquisa será realizada no Grupo z-Tronics com o auxílio de seus integrantes e
parceiros, devido a existência de uma pré-cultura de projetos e devido à equipe trabalhar com
atividades com prazos determinados e sempre desenvolver produtos e tecnologias únicas na
área de construção de robôs. Definindo assim um escopo de atuação para delimitar e
solucionar o problema de pesquisa proposto através do planejamento de construção de um
robô expositivo no Grupo z-Tronics.
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1.3 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS
1.3.1 Objetivo geral
O objetivo do projeto é a construção de um robô expositivo, com componentes de
hardware eletrônico open-source de baixo custo e alta viabilidade tecnológica, com funções
que agreguem versatilidade para demonstração do produto final.
O projeto também tem como foco tentar suplantar as atuais barreiras de gerenciamento
do planejamento e execução de pesquisas na área de robótica, enfrentadas por roboticistas,
especialistas em robótica, técnicos em mecatrônica ou engenheiros de controle e automação.

1.3.2 Objetivos específicos
a) Desenvolver um robô de segunda geração tecnológica, semi autônomo com
capacidade de interação em ambientes semi estruturados, de mobilidade veicular
terrestre urbana com restrições de locomoção omnidirecional em terrenos livres
planos ou semi-inclinados (robô indoor holonômico), com manipuladores do tipo
garra pinça, hardware de controle embarcado e sistema de telemetria apoiado por
uma interface de supervisão que estabeleça o envolvimento com operador através
de comandos e comunicação sem fio; e
b) Implementar as boas práticas de gestão de projetos dentro do Grupo de Pesquisa
em Robótica z-Troncis, verificando a eficiência destas práticas no planejamento,
execução e controle de projetos de criação de robôs.

1.4 JUSTIFICATIVA
O presente projeto traz como benefício para o meio acadêmico a especificação de boas
práticas para a execução de projetos planejados, executados e gerenciados por grupos ou
pesquisadores da área de robótica.
Além de refletir uma aplicação de marketing indireto do grupo de pesquisa, o projeto
de construção de um robô expositivo também ajudará na disseminação da cultura de
gerenciamento de projetos aos integrantes do grupo, possibilitando assim evoluir a cultura de
gerência de projetos, alinhada a gestão estratégica no Grupo z-Tronics.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 PROJETO

Com o crescimento da globalização os mercados no mundo estão cada vez mais se
tornando competitivos devido a uma constante atualização de cenários e tecnologias, fato esse
que leva as empresas a buscarem melhores práticas para realizar o gerenciamento de suas
atividades. Esta busca está voltada para a relação que a aplicação de conhecimentos,
processos, habilidades, ferramentas e técnicas adequadas têm com o sucesso dos projetos de
uma empresa, dessa forma a aceitação, visão da importância e maturidade do gerenciamento
de projetos torna-se cada vez maior.
Voltando-se para essas necessidades relativas ao gerenciamento de projetos o Project
Management Institute (PMI®) criou o guia Project Management Body of Knowledge (Guia
PMBoK®), onde é apresentado o conjunto de boas práticas em gerenciamento de projetos
levantado durante anos por inúmeros gerentes de projetos voluntários das mais distintas áreas.
Composto por aproximadamente 700.000 membros associados, profissionais certificados e
voluntários localizados em praticamente todos os países do mundo hoje o PMI® é a maior
associação sem fins lucrativos do mundo para profissionais de gerenciamento de projetos
(Guia PMBoK®, 2008).
O Guia PMBoK® tem sido a principal fonte de informações para as organizações
interessadas em aplicar o gerenciamento de projetos, com foco na melhorara dos seus
processos de gerenciamento. No guia estão contidos um conjunto de conhecimentos em
gerenciamento de projetos que são reconhecidos como boas práticas dentro desta área,
fornecendo as diretrizes para o gerenciamento de projetos individuais através da definição do
gerenciamento, dos conceitos relacionados, do entendimento do ciclo de vida do
gerenciamento de um projeto e os processos relacionados a este. O Guia PMBoK® indica os
processos que devem ser executados relativos às áreas de escopo, tempo, custo, recursos
humanos, comunicação, risco, aquisições e qualidade, e também propõe um conjunto de
processos para a interligação dessas áreas.
A primeira publicação do PMI® foi um white paper em 1987, que apresentava uma
tentativa de documentar e padronizar as práticas e informações aceitas como relacionadas ao
gerenciamento de projetos. Contudo a primeira versão oficial do Guia PMBoK® foi lançada
em 1996. Em 2000, quatro anos depois, lançaram a segunda edição. No ano de 2004 chegava
a nova versão, o Guia PMBoK® 3ª edição, que conteve o maior número de alterações desde a
criação do guia. Em 2008 foi lançada a 4ª edição. E, por fim, em janeiro de 2013 foi publicada
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a 5ª edição do Guia PMBoK®, em conjunto com a 3ª edição do guia “O Padrão para o
Gerenciamento de Programas”, e a 3ª edição do guia “O Padrão para o Gerenciamento de
Portfólio” (PMI®).
Ressalta-se também que o International Organization for Standardization (ISO) criou
um padrão internacional para o gerenciamento de projetos, o ISO 21500:2012 - Guidance on
Project Management (Orientações sobre o Gerenciamento de Projetos), devido as
necessidades de regulamentação das atividades, do crescimento e do reconhecimento do
gerenciamento de projetos no mundo.

2.1.1 O que é um projeto
A palavra projeto advém do latin projectum, palavra esta composta por pro + jac-tum
que significam “aquilo que é lançado na frente”, e que por sua vez vem do verbo em latim
proicere que se remete ao significado de "antes de uma ação", composta por pró-, que denota
precedência, algo que vem antes de qualquer outra coisa no tempo (em paralelo com o grego
πρό) e iacere que significa "fazer". Ainda observando sua morfologia, a palavra projeto
também abrange o conceito de programa, cuja etimologia grega sugere a ideia de uma letra ou
um texto previamente traçado. Logo, ambos os termos têm em comum a ideia de plano ou
norma para a ação, isto é, a fixação de uma meta e a pré-visão dos meios mais eficazes para
atingi-la. Dessa forma, a palavra "projeto", na verdade, significava originalmente "antes de
uma ação" e evoca a ideia de certa figuração visível do objetivo que se pretende alcançar
(BASTOS, 1972).
Segundo o Guia PMBoK® (2008), o conceito de projeto se define como “um esforço
temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. Para
Heldman (2009), é necessário considerar se as propriedades de um empreendimento
demonstram se este é um projeto, através de algumas questões, como por exemplo, a análise
se a ação é um projeto ou uma operação em andamento, quais são os stakeholders
(patrocinadores) e, por último, quais características que distinguem este empreendimento
como um projeto.
O fato de projetos estarem voltados para a criação de um produto, serviço ou resultado
exclusivo não exclui a aplicação de elementos repetitivos que possam estar presentes em
outras entregas do mesmo, de maneira que essa repetição não chega a mudar a singularidade
fundamental do trabalho de um projeto.
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Podem ainda surgir incertezas quanto aos produtos, serviços ou resultados criados pelo
projeto, devido à natureza exclusiva dos projetos. Tendo como abrangência o envolvimento e
a participação de uma única pessoa ou até mesmo múltiplas unidades organizacionais, os
projetos podem demandar um planejamento mais dedicado do que trabalhos rotineiros, que
via de regra, se constituem a partir de um esforço de trabalho contínuo que é geralmente um
processo repetitivo porque segue os procedimentos existentes de uma organização (Guia
PMBoK®, 2008).

2.1.2 Características
Destacam-se como as características permeáveis aos projetos o fato de serem únicos
ou exclusivos, sua natureza temporária, onde se determina uma data de início e um término
programado, a finalização vinculada a conclusão das metas ou inviabilidade de conclusão e
por fim a característica de sucesso de um projeto, que se resume ao fato deste alcançar todas
as expectativas dos patrocinadores previamente apontadas dentro do planejamento criado.
A característica temporária de um projeto indica um início e um término
determinados, de forma que o término só é alcançado no momento que os objetivos forem
atingidos em conjunto com o posterior encerramento do projeto, ou quando não houver mais
necessidade ou possibilidade de conclusão do projeto. Essa característica não aponta
necessariamente para o conceito de curta duração, sendo que ela não se aplica ao produto,
serviço ou resultado alcançado pelo projeto, pois na maioria dos projetos é realizada para criar
um resultado duradouro (Guia PMBoK®, 2008).
Moura (2012) argumenta ainda que todo projeto realmente é uma ação temporária,
mas é desejável que deixe na instituição os efeitos positivos e permanentes das mudanças que
ele promove, ou seja, os projetos podem ter impactos sociais, econômicos e ambientais com
duração mais longa que a dos próprios projetos, como ressaltado anteriormente.
No Guia PMBoK® (2008) existem apontamentos e exemplos que demonstram que os
resultados finais de um projeto podem se integrar com os processos de negócio das
organizações. Haja vista que um projeto pode ser um produto, serviço ou resultados
esperados, um item final ou item componente, um software, uma pesquisa ou até um
documento. Exemplos disso seriam o desenvolvimento de novos produtos ou serviços, o fato
da organização comercializar produtos ou serviços em que se terá que suportar como parte de
suas operações em curso de execução, a implantação de projetos que impactem na cultura
organizacional, estrutural, pessoal ou nos diversos níveis da organização, a implementação ou
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melhoraria de um sistema de informação e demais trabalhos internos a um projeto que afetam
os processos de negócio das organizações (HELDMAN, 2009).

2.1.3 Ciclo de vida
Nos projetos em geral podemos estabelecer um ciclo de vida, onde o mesmo é
dividido em fases que geralmente estão seqüenciadas e que também podem se sobrepor umas
as outras. Essas fases são na verdade a aprovação de um ou mais produtos que devido a
restrições de complexidades, financeiras, controle e nível de risco, podem por sua vez ser
subdivididas em subfases, onde cada subfase será associada a um ou mais produtos para o
monitoramento e controle do projeto, ou seja, o número de fases é determinado pelas
necessidades de gerenciamento e controle das organizações envolvidas ponderando a natureza
do projeto em si e a sua área de aplicação (JOSÉ, 2009).
O ciclo de vida do projeto oferece uma estrutura básica para o gerenciamento do
projeto de forma independente ao trabalho especificamente envolvido. Sendo que os aspectos
exclusivos da organização e tecnologia empregada podem vir a definir ou moldar os
principais estes aspectos do ciclo de vida.
A estrutura genérica do ciclo de vida de um projeto, demonstrada na Figura 02, é
mapeada pelas seguintes atividades:
a) início do projeto;
b) organização e preparação;
c) execução do trabalho do projeto; e
d) encerramento do projeto.

Figura 02 – Ciclo de vida de um projeto.
Fonte: Guia PMBoK® (2008).
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O acompanhamento e levantamento do ciclo de vida de um projeto é importante, pois
proporciona uma visão de alto nível que pode oferecer um padrão de referência comum para a
comparação entre outros projetos similares ou não. Deste modo, os ciclos de vida podem
compartilhar características em comum como fases seqüenciais e definição de documentos de
acompanhamento ou de informações técnicas.
Logo, o ciclo de vida pode auxiliar na definição do trabalho a ser realizado durante as
fases, na verificação e validação das entregas de forma a determinar quando e como
acontecerão, no levantamento das pessoas ou departamentos envolvidos e como pode se
proceder ao controle e aprovação de cada fase (JOSÉ, 2009).
2.1.4 Operações continuadas
As operações continuadas são atividades cotidianas ou rotineiras, que podem ser
iniciadas após o termino do projeto, onde o produto resultante geralmente recebe o aceite para
entrar nessa fase. Pode-se definir como operações continuadas a produção do mesmo
resultado repetidas vezes e não possuem um início e fim definidos.
As diferenças e semelhanças entre projetos e operações continuadas estão listadas a
seguir:

PROJETOS
Temporário por natureza
(início e fim definidos)
Original
(produz um só produto ou serviço)
Multifuncional
Resultado incerto
Os processos não são encerrados
Gerenciamento de projetos

OPERAÇÕES
Permanente ou contínuo
(sem início e fim definidos)
Repetitiva
(produz o mesmo produto ou serviço de
forma constante)
Funcional
Padrão conhecido
O encerramento é definido por critérios
específicos
Gerenciamento de operações ou
processos

Tabela 02 – Diferenças entre projetos e operações continuadas.
Fonte: estruturado pelo autor.
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PROJETOS
OPERAÇÕES
Realizados por pessoas
Limitados por restrições
Planejados
Executados
Monitorados
Controlados
Atingem objetivos estratégicos
Tabela 03 – Semelhanças entre projetos e operações continuadas.
Fonte: estruturado pelo autor.

2.1.5 Projetos de engenharia
O projeto de engenharia se constitui por um processo sistemático e inteligente no qual
os projetistas geram, avaliam e especificam estruturas para equipamentos, sistemas ou
processos, cujas formas e funções atendem os objetivos dos clientes e as necessidades dos
usuários, enquanto satisfazem um conjunto de restrições específicas. Dessa maneira, o
projetista pode produzir uma descrição detalhada de determinado equipamento projetado para
que ele possa ser posteriormente montado ou fabricado, criando assim a diferença entre
projeto e manufatura, ou em outras palavras, a diferença de projeto para operações
continuadas (DYM, 2010).
Segundo Bolton (2010), um projeto de engenharia é um processo complexo que
envolve a interação entre muitos conhecimentos e experiências, abordando em determinados
casos a abrangência simultânea de conhecimentos de engenharia mecânica, eletrônica,
tecnologia da computação e engenharia de controle.
Os projetos de engenharia tem como fatores marcantes a necessidade de equipes
multidisciplinares, o triângulo de interação entre o projetista, clientes e público, e também
aplicação de uma comunicação eficaz que é vital para os processos relacionados ao projeto,
onde este último torna-se um problema chave nos projetos de engenharia (BOLTON ,2010).
Ainda destaca-se como principais peculiaridades em projetos técnicos a existência de
um ciclo de vida diferenciado devido ao tempo de retorno de investimento no projeto, seu
padrão de comunicação que requer rapidez de troca de informações entre interlocutores e a
liberdade de pensamento ou criatividade necessária para a execução das tarefas (VARGAS,
2013).
São consideradas como etapas e processos necessários ao desenvolvimento de projetos
de engenharia os seguintes itens:
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a) fazer o levantamento e definição das necessidades de um consumidor ou cliente;
b) fazer a análise do problema;
c) realizar uma pesquisa de background;
d) definir a especificação dos requisitos e os critérios do projeto;
e) gerar de soluções possíveis;
f) selecionar uma solução adequada;
g) preparar o projeto preliminar;
h) construir e testar um protótipo;
i) reformular e retestar, se necessário;
j) construir o projeto detalhado;
k) criar a documentação do projeto; e
l) apresentar os resultados.

Ainda é argumentado por Hess (2003) que, na vida real, a distinção entre ciência e
engenharia nem sempre é clara, sendo que os cientistas fazem trabalhos de engenharia e os
engenheiros frequentemente aplicam princípios científicos, incluindo o uso do método
científico. Os projetos podem cair na zona cinzenta entre ciência e engenharia, onde muitos
desses projetos realmente podem e devem usar o método científico.
No entanto, quando o objetivo do projeto é inventar um novo dispositivo,
procedimento, programa de computador ou algoritmo, então ele pode estar mais bem
amparado se acompanhar os processos de engenharia. Dessa forma, sabendo que cientistas
estudam como funciona a natureza e que engenheiros e programadores de computador criam
coisas novas, logo os engenheiros e programadores de computador têm objetivos diferentes
daqueles almejados pelos cientistas, seguindo um processo diferenciado ao executar o seu
trabalho (HESS, 2003). Como demonstrado nas tabelas a seguir:
MÉTODO CIENTÍFICO
Afirmar a sua pergunta
Realizar uma pesquisa de Background
Formular sua hipótese e identificar as
variáveis
Estabelecer os procedimentos e o
formato do experimento
Testar sua hipótese através de um
experimento
Analisar os resultados e tirar conclusões
Apresentar os resultados

PROCESSOS DE ENGENHARIA
Definir uma necessidade
Realizar uma pesquisa de Background
Estabelecer os critérios do projeto
Preparar o formato preliminar
Construir e testar um protótipo
Reformular e retestar, se necessário
Apresentar os resultados

Tabela 04 – Comparação entre o método científico e os processos de projetos de engenharia.
Fonte: Hess (2003).
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AMOSTRA DE CRITÉRIOS DO PROJETO
Custo (custo é quase sempre um critério de design):
Qual a aparência (estética):
• Custo de compra;
• Estilo; e
• Custo de uso; e
• Ajuste e acabamento (genérico ou detalhista).
• Custo de reparo.
Geometria:
Capacidade:
• Tamanho (todas as dimensões);
• Operações (sequenciais ou simultâneas);
• Gabarito; e
• Quantidade por tempo; e
• Curvatura.
• Quantidade por tamanho.
Características físicas:
Características de desempenho:
• Peso;
• Precisão;
• Densidade;
• Força;
• Fusão, ponto de ebulição;
• Reprodutibilidade e repetibilidade;
• Cor;
• Velocidade;
• Transparência;
• Aceleração;
• Refletância;
• Desaceleração e frenagem;
• Textura da superfície (polido, áspero);
• Resistência a rolamento;
• Elasticidade;
• Atrito;
• Dureza;
• Adesão;
• Ductilidade (capacidade de ser deformado);
• Absorção;
• Propriedades magnéticas;
• Permeabilidade;
• Propriedades elétricas (resistência, impedância,
• Resolução;
condutividade, etc);
• Inflamabilidade; e
• Resistência ao impacto;
• Valor de isolamento.
• Resistência à flexão; e
• Viscosidade.
Inputs (entradas):
Outputs (saídas):
• Consumo de energia;
• Produção de produto;
• Consumo de combustível; e
• Energia;
• Poluição; e
• Trabalho.
• Efeitos colaterais indesejáveis.
Considerações de fabricação:
Requisitos ambientais:
• Dificuldade de produzir;
• Temperatura;
• Equipamentos ou técnicas de fabricação necessária
• Temperatura de armazenamento;
para construir a invenção;
• Resistência à água;
• Número de componentes;
• Resistência à corrosão;
• Requisitos do trabalho; e
• Compatibilidade; e
• Meios de transporte ou entrega (logística).
• Dureza de radiação (capacidade para resistir a
radiação).
Requisitos do usuário:
Considerações regulatórias de licenciamento:
• Facilidade de aprendizado;
• Regras governamentais;
• Facilidade de uso; e
• Regras de associações ou grupos; e
• Treinamento do operador.
• Necessidade de pagamento de taxas de patentes ou
licença de uso.
Sustentabilidade:
Características acústicas:
• Requisitos do serviço;
• Breu;
• Facilidade de reparo;
• Transmissão de som; e
• Confiabilidade;
• Ressonância.
• Tempo de vida; e
• Descarte.
Tabela 05 – Lista de possíveis critérios de um projeto de engenharia.
Fonte: Hess (2003).
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PRODUTOS E PROGRAMAS DE SOFTWARE
Funcionalidades ou conjunto de recursos
Capacidade (quantidade e tamanho)
Tipo de interface do usuário
Customização
Velocidade e capacidade de resposta
Habilidade de comunicação com outros programas
(ligação com banco de dados, exportação de
informações e integração com APIs)
Tipo de tratamentos de erros
Linguagens de programação utilizadas
Portabilidade
Localização (habilidade de se modificar e trabalhar em
outras linguagens suportadas)

AMBIENTE DE COMPUTADOR PARA
PRODUTOS E PROGRAMAS DE SOFTWARE
Sistema operacional
Velocidade de processamento
Tamanho de memória
Tamanho de tela, número de cores e resolução
Usuário único ou ambiente de rede
Periféricos necessários

Softwares necessários

Tabela 06 – Lista de critérios de projeto para programas de software.
Fonte: Hess (2003).

2.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS
2.2.1 Conceituação
O gerenciamento de projetos é uma metodologia de planejamento de projetos com
uma abordagem estruturada empregada para orientar a equipe do projeto durante o seu
desenvolvimento. Essa metodologia muda muito com relação à complexidade e o tipo de
ferramentas que são para atingir seus objetivos. Seu emprego adequado pode significar a
diferença entre se concluir satisfatoriamente ou não um projeto, sendo esse ponto de especial
importância quando se sabe que, de um modo geral, aproximadamente 50% dos projetos
falham em atingir seus objetivos, devido principalmente à complexidade das atividades
envolvidas (HARRIS,2001 apud JOSE,2009).
Segundo Morais (2012), o gerenciamento de projetos é a arte aplicar os
conhecimentos, habilidades, métodos e ferramentas de forma a garantir que o projeto seja
concluído em conformidade com as especificações, dentro do prazo e custos previstos.
O Guia PMBoK® (2008) salienta que o gerenciamento de projeto inclui desde a
identificação dos requisitos, adaptação às diferentes necessidades, preocupações e
expectativas das partes interessadas durante as fases de planejamento e execução do projeto,
até o balanceamento de todas as restrições e demandas conflitantes.
Cabe ressaltar que o ajuste das restrições e demandas conflitantes entre os fatores de
gerenciamento do projeto, como escopo, qualidade, cronograma, orçamento, recursos e riscos,
necessariamente implica em mudanças ou alterações de um ou mais fatores, caso algum ou
todos os fatores sofram modificações.
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Observa-se que dentre esses fatores o escopo, o tempo e o custo que formam o
chamado triângulo da tríplice restrição, ou restrição tripla, onde a função do gerente de
projetos é manter o equilíbrio natural entre esses pilares do gerenciamento de projetos em
conjunto com a variável atingida por eles que é a qualidade do projeto ou sua variante que é o
desempenho.

ESCOPO

QUALIDADE

TEMPO

CUSTO
Figura 03 – Tríplice restrição.
Fonte: estruturado pelo autor.

Logo, cabe ao gerente de projetos fazer o correto levantamento de quais são os fatores
mais impactantes para cada projeto e da relação entre as variáveis englobadas por estes, de
forma que ele possa buscar o domínio sobre as mesmas e o seu correto equilíbrio.
Ainda, ressalta-se que no mundo atual os fatores que mais incentivam a adoção do
gerenciamento de projetos são os processos de reengenharia, a globalização, a popularização
dos computadores, o acesso a internet, a capacidade de implementar objetivos estratégicos
para as organizações como a possibilidade de obter respostas rápidas às mudanças das
condições de mercado e novas oportunidades estratégicas, a possibilidade de aumento da
produção com uma redução de recursos, a redução de possíveis perdas financeiras através da
contínua monitoração das fazes dos projetos, a aplicação de uma melhor tomada de decisões
por parte das organizações e, por fim, a maximização das iniciativas nas organizações de
forma a privilegiar o foco e a comunicação aberta.

2.2.2 Conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas
O conjunto de ações e atividades inter-relacionadas executadas para alcançar um
produto, resultado ou serviço predefinido cria uma gama de processos necessários, de forma
que consolidam o gerenciamento de projetos como sendo a aplicação de conhecimentos,
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habilidades, ferramentas e técnicas às atividades relativas ao projeto visando o cumprimento
de seus requisitos. A aplicação de conhecimentos que busca o gerenciamento eficaz dos
processos apropriados caracteriza cada processo por suas entradas, as ferramentas e as
técnicas que podem ser aplicadas e as saídas resultantes (Guia PMBoK®, 2008).
É uma característica intrínseca aos projetos a necessidade de incluírem a entrada de
dados relativos à organização e externos tendo na sua finalização uma entrega de capacidades
à organização e a geração de informações para melhorar o gerenciamento de outros projetos.
A definição da natureza dos processos de gerenciamento de projetos, que são
levantados pelo Guia PMBoK® (2008), em termos de integração entre estes, com suas
possíveis interações são mostrados no Anexo A.

2.2.3 Grupos de processos
Os processos de gerenciamento de projetos por sua vez podem ser categorizados em
cinco grupos de processos distintos, que são o grupo de iniciação que tem a responsabilidade
de definir ou autorizar um projeto ou fase, o grupo de planejamento que faz a definição e o
refinamento dos objetivos planejando a ação necessária para se alcançar estes e o escopo
definido para o projeto, o grupo de execução que reúne pessoas e recursos a fim de realizar o
plano de gerenciamento do projeto em si, o grupo de monitoramento e controle que faz a
medição e o monitoramento do progresso do projeto de forma que possam ser feitas eventuais
correções para que o andamento do projeto, e por fim o grupo de encerramento que tem o
papel de formalizar a aceitação do produto e posterior encerramento do projeto.

Processos de monitoramento e controle
Processos de
planejamento
INÍCIO DO
PROJETO
/FASE

Processos de
encerramento

Processos de
iniciação
Processos de
execução

Figura 04 – Fluxograma dos grupos de processos de gerenciamento de projetos.
Fonte: estruturado pelo autor.

FIM DO
PROJETO
/FASE
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Os grupos de processos de gerenciamento de projetos, que são levantados pelo Guia
PMBoK® (2008), com suas caracterizações são descritos a seguir nos fluxogramas de
interação dos processos pelos tipos de fases do projeto:

a) Grupo de processos de iniciação:

Figura 05 – Fluxograma do grupo de processos de iniciação.
Fonte: Guia PMBoK® (2008).
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b) Grupo de processos de planejamento:

Figura 06 – Fluxograma do grupo de processos de planejamento.
Fonte: Guia PMBoK® (2008).
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c) Grupo de processos de execução:

Figura 07 – Fluxograma do grupo de processos de execução.
Fonte: Guia PMBoK® (2008).
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d) Grupo de processos de monitoramento e controle:

Figura 08 – Fluxograma do grupo de processos de monitoramento e controle.
Fonte: Guia PMBoK® (2008).

39

e) Grupo de processos de encerramento:

Figura 09 – Fluxograma do grupo de processos de encerramento.
Fonte: Guia PMBoK® (2008).

2.2.4 Áreas de conhecimento
O Guia PMBoK® (2008) aborda para o gerenciamento de projetos nove tipos e áreas
de conhecimento, onde são descritas as melhores práticas para cada uma dessas áreas e
fornecida toda a documentação necessária, que inclui todos os processos de entrada, algumas
ferramentas, as saídas geradas e técnicas necessárias que auxiliam na documentação de cada
área.
As nove áreas que integram o Guia PMBoK® (2008), 4ª edição, são a área de
integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos e
aquisições, descritas detalhadamente a seguir:
a) O gerenciamento da área de integração fornece os processos necessários que
asseguram que os elementos do projeto serão gerenciados de forma correta.
b) O gerenciamento da área de escopo tem a finalidade de garantir que o projeto
possa ser completado com sucesso, fazendo apenas o trabalho necessário e
controlando o que deve e o que não deve ser incluído em um projeto.
c) O gerenciamento da área de tempo envolve os processos e técnicas que asseguram
que um projeto seja concluído dentro do prazo determinado.
d) O gerenciamento da área de custos descreve os processos relativos ao
levantamento financeiro durante a execução do projeto e que este seja concluído
dentro do orçamento aprovado.
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e) O gerenciamento da área de qualidade tem como finalidade assegurar que todas as
necessidades originais as quais levaram a criação do projeto sejam atendidas, se
preocupando principalmente com a satisfação dos clientes, com a prevenção de
erros, com a responsabilidade de gerência e com a contínua melhoria dos
processos e metodologias adotadas.
f) O gerenciamento da área de recursos humanos inclui os processos de organização
e gerenciamento da equipe do projeto, tendo como seu papel fundamental os
objetivos de tornar mais efetiva a participação das pessoas envolvidas no projeto.
Dessa forma os membros da equipe devem participar do processo de tomada de
decisão, pois o envolvimento dos membros com o projeto fortalece o interesse e o
comprometimento com o trabalho.
g) O gerenciamento da área de comunicação envolve os processos relativos a
comunicação entre as partes interessadas do projeto, assegurando assim a geração,
a captura, distribuição e armazenamento da informação.
h) O gerenciamento da área de riscos referentes ao projeto lida com os processos de
identificação, de analise, monitoramento, controle e medidas corretivas de riscos
de um projeto. Logo o gerenciamento de riscos é atualizado durante toda a
execução do projeto com o objetivo de dar prioridade e maximizar os eventos
positivos e também diminuir a probabilidade de acontecer eventos negativos. O
risco do projeto trata-se de um evento que terá um efeito positivo ou negativo caso
ocorra, sobre ao menos um objetivo do projeto, influenciado dessa maneira o
tempo, custo, escopo e qualidade, já que um risco pode ter vários motivos e vários
impactos previstos.
i) O gerenciamento da área de aquisições dispõe de técnicas para realizar as
aquisições de mercadorias, produtos, resultados e serviços externos da forma
adequada para a realização do trabalho. A organização pode então estar tanto
comprando como fornecendo um produto, serviço ou resultado sob um contrato,
administrando as obrigações externas que foram estabelecidas para a equipe do
projeto pelo contrato ou então administrando os contratos emitidos por uma
organização externa que está adquirindo o projeto do fornecedor. Os processos de
gerenciamento de contratos e de controle de mudanças necessárias para a
administração de contratos ou pedidos de compra realizados por membros com
autorização, são todos processos incluídos no gerenciamento de aquisições.
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2.3 ROBÓTICA

Ao se pensar em robótica, logo vem à mente o grande foco dessa área, os robôs.
Contudo, a robótica abrange a arte, a base de conhecimentos e experiências de concepção,
aplicação e uso de robôs em atividades humanas. Interagindo com inúmeras outras áreas
diferentes que se caracterizam pela interdisciplinaridade entre engenharia mecânica, elétrica,
eletrônica, da ciência da computação, das ciências cognitivas, da biologia e outras disciplinas
(NIKU, 2013).
O uso de dispositivos, periféricos e outras máquinas de fabricação integram os
denominados sistemas robóticos, estes por sua vez não são formados apenas por robôs, mas
também por outros dispositivos e sistemas utilizados em conjunto com os robôs. Integrando
os robôs em um sistema que como um todo é projetado para executar uma tarefa ou realizar
uma operação, observando-se que mesmo com as vantagens do uso de robôs estes ainda
precisam ser programados e controlados (NIKU, 2013).
Para Niku (2013), a robótica, em diferentes formas, tem estado nas mentes dos seres
humanos desde o momento em que conseguimos construir coisas, sendo que hoje os robôs são
usados para diversas atividades e meios como manufatura industrial, exploração subaquática,
exploração espacial, acessibilidade para deficientes, diversão, entretenimento e até a
construção de outros robôs.

2.3.1 Os robôs
A palavra robô origina-se de uma família de palavras tchecas: rab, que significa
escravo, robota, que significa trabalho rotineiro e robotnik, que significa servo. O termo foi
utilizado inicialmente por Karel Capek em 1923, sendo que na época a idéia de um “homem
mecânico” se relacionava mais com obras de ficção científica do que com a realidade
tecnológica.
Na grande maioria, os robôs, são projetados e destinados a serem controlados por um
computador ou dispositivos microprocessados, sob a supervisão do computador que está
executando algum tipo de programa e define os seus movimentos. Assim quando sua
programação é alterada, as ações do robô também se modificam. O objetivo dos estudos em
robótica, hoje, é conseguir desenvolver um dispositivo que pode realizar muitas tarefas
diferentes e seja muito flexível no que pode fazer sem ter que ser reprojetado, haja vista que
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os robôs são projetados para serem capazes de executar várias tarefas com base no programa
em execução simplesmente. (NIKU, 2013)
Hoje em dia, a definição formal para os robôs abrange mais os dispositivos industriais,
devido ao local onde os robôs são mais aplicados e utilizados, sendo estabelecidos diferentes
padrões para cada país. Ressalta-se assim o padrão norte americano que estabelece que um
dispositivo deva ser facilmente reprogramável para ser considerado um robô. Logo, os
dispositivos de movimentação manual ou robôs de sequência fixa não são considerados robôs,
já que, no primeiro caso, os dispositivos mesmo tendo vários graus de liberdade são acionados
por um operador e, no segundo, os dispositivos são controlados por pontos de parada para
comandar os movimentos do atuados em uma sequência fixa, sendo difíceis de mudar (NIKU,
2013).
O Japão foi o primeiro país a identificar a produção robótica como uma grande
estratégia industrial. Inúmeras políticas voltadas à padronização foram introduzidas para
popularizar a utilização de robôs dentro das fábricas. Em 1971, foi criada a lei japonesa para
máquinas elétricas que definia o que eram os robôs industriais, já a terminologia adicional foi
padronizada em 1979, de acordo com as Japanese Industrial Standards (JIS). Nesse mesmo
tempo, outros países seguiram com suas normas nacionais até que a International
Organization for Standardization (ISO) estabeleceu as normas para a manipulação de robôs
industriais que operarem em um ambiente de produção fabril, em 1988 com a ISO 8373:1994.
Ressalta-se ainda que a maioria das normas criadas sempre enfatizam a flexibilidade e
versatilidade aplicada aos robôs industriais polivalentes, contudo a JIS incluiu na sua
definição normativa os robôs industriais dedicados até o ano de 2000 ( Aron, 1981: Sciavicco
e Siciliano, 1996; Megahed , 1993 apud MATHIA,2010).
A Japanese Electric Machinery Law, de 1971, define um robô industrial para todos os
fins como uma máquina, equipada com um dispositivo de memória e um dispositivo de
terminal, que é capaz de rodar rotinas e de substituir o trabalho humano a partir do
desempenho de execução de movimentos automáticos (Aron, 1981 apud MATHIA,2010) .
Já a Japan Robot Association (JARA) utiliza uma ampla classificação para robôs
industriais que são baseados em métodos de programação ou de controle utilizado, e
formaliza o tema para a JIS, na JIS B0134:1979, N° 2110-2140 (McIntyre, 1997 apud
MATHIA,2010).
Atualmente, o American National Standards Institute (ANSI) adotou padrões os
padrões da Robotic Industries Association (RIA), assim como a Britsh Robot Association
(BRA), e define como robô industrial um manipulador multifuncional reprogramável
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projetado para mover materiais, peças, ferramentas ou dispositivos especializados através de
inúmeros movimentos para o desempenho de uma variedade de tarefas programadas.
Definição incluída no padrão ANSI 15.05 que é correspondente às classes JIS 3 a 6, mas
elimina os manipuladores manuais e máquinas de sequência fixa. A Association Française de
Robotique (AFR) já classifica os robôs industriais utilizando quatro tipos que são vagamente
correspondentes às classes da JIS.
Logo os robôs industriais são definidos pela RIA como:
"um manipulador multifuncional reprogramável projetado para
movimentar materiais, partes, ferramentas ou peças especiais, através
de diversos movimentos programados, para o desempenho de uma
variedade de tarefas” (RIVIN, 1988 apud ROMANO, 1994, p. 3).
Nas normas ISO já se obtém uma definição mais completa em se que diz que robôs
industriais são:
"uma máquina manipuladora com vários graus de liberdade controlada
automaticamente, reprogramável, multifuncional, que pode ter base
fixa ou móvel para utilização em aplicações de automação industrial"
(ROMANO, 1994, p. 3).
Também temos outras definições discutidas por Singh (2012), que ponderam
diferenças como ambiente de trabalho, usuários, segurança, filosofia de trabalho e design de
máquina, abrangendo as distinções entre robôs industriais e de serviço. Estas disposições
estão descritas a seguir:
a) Robôs industriais - são mecanismos de acionamento programável com dois ou
mais eixos com um grau de autonomia, que se desloquem dentro de seu ambiente,
para executar tarefas determinadas;
b) Robôs de serviço - são robôs que executam tarefas úteis para os seres humanos ou
equipamentos excluindo aplicações de automação industrial;
c) Robôs autônomos - capacidade de realizar as tarefas pretendidas com base no
estado atual e sensoriamento sem intervenção humana;
d) Robôs para cuidado pessoal - são robôs de serviço que permitem o contato físico
com os seres humanos, com o objetivo de auxiliar ou realizar ações que
contribuem diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos
excluindo aplicações médicas:
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I. Servo móvel - robô de cuidado pessoal que é capaz de se mover livremente
para realizar uma tarefa pretendida e consegue realizar a manipulação de
objetos (com ou sem um manipulador);
II. Assistente físico - robô de cuidado pessoal que auxilia uma pessoa a realizar as
tarefas necessárias para fornecer suplementação ou capacidades aumentadas.
Como por exemplo, um assistente robô físico que seja projetado para trazer a
funcionalidades motoras de uma pessoa sem deficiência para uma pessoa fraca
ou idosa, bem como para aumentar o desempenho de usuários normais; e
III. Cuidado pessoal - robô de cuidado pessoal com a finalidade de transportar
humanos para um local diferente, por meio de navegação autônoma, orientação
e locomoção; e
e) Robôs médicos - são robôs ou dispositivos autômatos destinados a serem
utilizados como equipamento médico elétrico (MEE) ou como sistemas
eletrônicos médicos (MES).

CLASSE
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6

DEFINIÇÃO
Robô manipulado, dispositivos de movimentação manual, que contém vários graus de liberdade,
acionado por um operador.
Robô de sequência fixa, dispositivos que executam as etapas sucessivas de uma tarefa de acordo com
um determinado método, imutável, que é difícil de modificar.
Robô de sequência variável, o mesmo que a classe 2, mas fácil de modificar.
Robô de reprodução, um operador humano realiza a tarefa manualmente, levando o robô, que
registra os movimentos para reprodução posterior, o robô repetirá os mesmos movimentos de acordo
com as informações gravadas.
Robô de controle numérico, o operador fornece ao robô um programa de movimentos em vez de
ensinar a tarefa manualmente.
Robô inteligente, um robô com os meios de compreender seu ambiente e a capacidade de concluir
com êxito uma tarefa, apesar das mudanças nas condições do ambiente em que deva ser executada.
Tabela 07 - Classificação dos robôs de acordo com a JIRA.
Fonte: estruturado pelo autor.

NÍVEL
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4

DEFINIÇÃO
Robô de sequência variável, um dispositivo que executa as etapas sucessivas de uma tarefa de acordo
com um determinado método, fácil de modificar.
Robô de reprodução, um operador humano realiza a tarefa manualmente, levando o robô, que registra
os movimentos para reprodução posterior, o robô repetirá os mesmos movimentos de acordo com as
informações gravadas.
Robô de controle numérico, o operador fornece ao robô um programa de movimentos em vez de
ensinar a tarefa manualmente.
Robô inteligente, um robô com os meios de compreender seu ambiente e a capacidade de concluir com
êxito uma tarefa, apesar das mudanças nas condições do ambiente em que deva ser executada.
Tabela 08 - Classificação dos robôs de acordo com a RIA.
Fonte: estruturado pelo autor.
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TIPO
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D

DEFINIÇÃO
Dispositivos de manipulação com controle manual para telerrobótica.
Dispositivos automáticos de manipulação com ciclos predeterminados, robô por sequenciamento.
Dispositivo programável, robôs servos controlados com trajetórias contínuas ou ponto a ponto, robô
numericamente controlado.
O mesmo que o Tipo C, mas com capacidade de adquirir informações do seu ambiente, robô
inteligente.
Tabela 09 - Classificação dos robôs de acordo com a AFR.
Fonte: estruturado pelo autor.

2.3.2 A história da robótica
Mesmo sendo muito limitados, os dispositivos mecânicos que não realizavam mais
que uma ou um conjunto reduzido de tarefas fazem parte dos primórdios da robótica. Sabe-se
que historicamente não é só o homem moderno que desejou construir robôs, essa ideia não é
nova e remonta para referências sobre a construção do homem mecânico por relojoeiros e de
algumas animações mecânicas realizadas por Leonardo da Vinci. Essa ideia de tentar
construir robôs teve força no início do século XX com o surgimento da necessidade de se
aumentar a produtividade industrial e melhorar a qualidade dos produtos. Sendo que George
Devol é considerado o pai da robótica devido ao pioneirismo na construção de robôs
industriais (ROSÁRIO, 2005).
Segundo Rosário (2005), devido aos inúmeros recursos disponíveis nos dias de hoje
como os que os sistemas de microcomputadorizados nos oferecem, a robótica atravessa uma
época de contínuo crescimento, que poderá permitir, em curto espaço de tempo, a criação, o
desenvolvimento e o surgimento de robôs inteligentes, com capacidade de interação com seres
humanos e com o ambiente, dotados de inteligência artificial avançada e adaptados para
realizar inúmeros tipos de tarefas ou atividades. Ou seja, a ficção do homem antigo se tornará
a realidade do homem atual.
A robótica do futuro constituirá uma matéria multidisciplinar, que requer
conhecimentos provenientes de diversos campos e conhecimentos, como projeto mecânico,
eletrônica de potência, integração de grande escala e engenharia de software, e que será
continuamente influenciada pelos avanços tecnológicos em acionamentos, controles,
mecanismos, programação e sensores (ARMADA, 1995 apud ROSÁRIO, 2005).
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Tabela 10 - Fatos históricos importantes no desenvolvimento da robótica.
Fonte: Rosário (2005); Mathia (2010); Niku (2013); http://robotsapp.spectrum.ieee.org (2013);
http://www.inovacaotecnologica.com.br (2013).
PERÍODO
FATO HISTÓRICO
Aristóteles relata os primeiros princípios da robótica, referentes ä utilização de instrumentos
Século IV
dedicados a trabalhos determinados, sem o auxílio das mãos humanas, o que reduziria os
a.C (Grécia)
esforços do homem, com ênfase no conceito de mestre e escravo.
Ctesibius de Alexandria projeta e constrói o relógio d`água com figuras móveis chamado
250 a.C
Clepsidra.
É construído o galo autômato da catedral de Estrasburgo.
Século XIV
É criado o primeiro relógio astronômico em Pádua, na República Checa.
Foram construídas as estátuas na torre do relógio de São Marcos em Veneza, que batem o sino na
hora.
Século XV

É construído o relógio astronômico em Praga.
Leonardo da Vinci cria um leão mecânico.

Século
XVIII

Inicia-se a revolução industrial, com a evolução de novas fontes de energia, novos mecanismos e
instrumentos.
Os novos conceitos industriais tornam possível a evolução da maquinaria capaz de controlar uma
série de ações sequenciadas.
No final do século XIX inicia-se o desenvolvimento da máquina.

Século XIX

Exposições de máquinas, para promover os mais recentes inventos tecnológicos, são realizadas
com frequência.
O motor elétrico é introduzido na indústria.
A máquina substitui o homem.

1914-1918

1921-1922

A primeira guerra mundial acarreta várias mudanças e o poder da máquina mostra sua forma
negativa e destrutiva.
O dramaturgo Karel Capek usa pela primeira vez a palavra “robota” (trabalhador) na peça teatral
Rossum`s Universal Robots (R.U.R.), que retrata a criação de robôs para substituir o homem nos
trabalhos pesados.
O robô começa a ser visto como uma máquina “humana” com inteligência e personalidade.

1928

1940

1946
1952
1954
1956

Um robô mecânico abre uma exposição de modelos técnicos, em Londres.
O grande escritor norte-americano de ficção científica Isaac Asimov estabelece as quatro leis
muito simples para a robótica:
1. Um robô não pode ferir um ser humano ou permanecer passivo deixando um ser humano
exposto ao perigo;
2. Um robô deve obedecer às ordens dadas pelos seres humanos, exceto se tais ordens estiverem
em contradição com a primeira lei;
3. Um robô deve proteger sua existência na medida em que essa proteção não estiver em
contradição com a primeira e a segunda lei;
4. Um robô não pode causar mal à humanidade nem permitir que ela própria o faça (lei escrita
por Asimov somente em 1984);
Cabe observar que os robôs têm braços e articulações capazes de realizar trabalhos repetitivos e
autônomos, mas eles não têm a sensibilidade para controlar a si próprio, e resolver os problemas
que poderão surgir.
George Devol desenvolveu o controlador magnético, um dispositivo de reprodução. Eckert e
Mauchley construíram o computador ENIAC na Universidade da Pensilvânia.
A primeira máquina de comando numérico foi construída no Massachusetts Institute of
Technology (MIT).
George Devol projeta o primeiro robô de fábrica programável, e visa criar a partir deste uma
automação universal para robôs industriais.
Em conjunto com o design de terminais de comando e campeão da competição de robôs
industriais, Joseph F. Englberger, Devol cria a Unimation Inc, tornando-se os pioneiros da
robótica industrial no mundo.
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1955

Denavit e Hartenberg desenvolveram as matrizes de transformação homogenia.

1959

Devol e Joseph desenvolvem o primeiro robô industrial pela Unimation Inc., capaz de executar
automaticamente uma variedade de tarefas. Ele difere dos demais autômatos devido à
possibilidade de ser reprogramado e remodelado para outras tarefas, com um nível de custos
pouco elevado. Esse protótipo foi instalado em uma das fábricas da General Motors (GM).

1960

Nos anos 60, torna-se significativo o fato de a flexibilidade destas máquinas aumentar mediante
o emprego de diferentes tipos de sensores.
Dessa década em diante a investigação a respeito da robótica começa a incidir sobre o tema
robótica móvel.
A empresa American Machine & Foundry Company (AMF) introduz o primeiro robô industrial
com um quadro de coordenadas cilíndricas, chamado Versatran que foi criado por Harry Johnson
e Veljko Milenkovic.

1961

A patente U.S. 2.988.237 foi emitida a George Devol para “Transferência Programada de
Artigos”, uma base para os robôs da UnimationTM.
É instalado comercialmente o primeiro robô industrial da UnimationTM
H. A. Ernst inicia o desenvolvimento de um computador capaz de controlar uma mão mecânica
com sensores táteis (MH-1). Essa invenção consegue mover e “sentir” blocos, tornando possível,
por meio do controle da mão, o empilhamento de blocos sem ajuda humana.

1962

Tomovic e Boni desenvolvem um protótipo equipado com um sensor de pressão que, após
“sentir” o objeto, transmite para o computador informações do seu tamanho e um sinal para o
motor, que dá início à ação de diferentes moldes.
Com a formação da UnimationTM, os primeiros robôs industriais aparecem, e a GM instala
oficialmente o seu primeiro robô de UnimationTM.
A AMF Corporation introduz no mercado uma versão de um robô comercial Versatran.

1963

1964
1967

1968

São desenvolvidos diversos projetos de braços para manipuladores, tais como o braço
Roehampton e o braço Edinburgh.
É desenvolvido o primeiro robô hidráulico para pintura chamado Trallfa, pelo grupo ASEA da
Suécia.
A UnimationTM introduziu o robô MarkII.
O primeiro robô Versatran da AMF foi importado pelo Japão para aplicações de pintura por
pulverização.
McCarthy e outros, no Laboratório de Inteligência Artificial no Stanford Research Institute
(SRI), desenvolvem um computador com “mãos, olhos, pernas, ouvidos” (manipuladores,
câmeras de vídeo e microfones), demonstrando capacidade de identificação, reconhecimento e
manipulação de blocos espalhados sobre uma mesa mediante a decodificação de mensagens
faladas, o robô inteligente foi chamado de Shakey.
Pieper estuda o problema de cinemática de um manipulador controlado por computador.
A Unimation licencia sua tecnologia para a Kawasaki Heavy Industries Ltd. do Japão, sendo que
esse fato ajuda a inflamar uma explosão de desenvolvimento de robôs no país.

1969

O homem pisa em solo lunar pela primeira vez, na missão de exploração espacial já se utilizam
manipuladores para recolher amostras e executar pequenas tarefas em resposta ao comando de
um controle remoto, sendo que o modo de teleoperação serve para efetuar escavações e outras
tarefas de complexidade reduzida.
A robótica começa a incidir na pesquisa do uso de sensores para facilitar operações manuais.

1970

1971

O pesquisador do SRI, Victor Scheinman, desenvolve o Stanford Arm que agrega melhoria ao
projeto da Unimation.
Kahn e Roth analisam a dinâmica e o controle de braços flexíveis usando controladores do tipo
bangue-bangue (“near mininum time”).
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A Cincinnati Milacron Inc. introduz o primeiro robô industrial controlado por computador
projetado por Richard Hohn e que foi denominado T3 (“The Tomorrow Tool”, ou Ferramenta do
Futuro), que move objetos numa linha de montagem, esse robô se tornou muito popular na
indústria
1972

A International Business Machines (IBM) trabalha em um robô de coordenadas retangulares
para uso interno e por fim acaba desenvolvendo o IBM 7565 para venda.
Em Stanford, Balles e Paul utilizam um sensor visual e um sensor de peso demonstrando um
braço controlado por computador para a montagem de bombas d`água de automóveis.

1973

1974

1975

A empresa ASEA, futura ABB, apresenta o IRb 6 e IRb 60, que são os primeiros braços
robóticos totalmente elétricos com controle microprocessado, estes modelos foram projetados
para operações automáticas de moagem.
Inoue aprofunda os estudos sobre a utilização de sensores de peso (força) no Laboratório de
Inteligência Artificial, enquanto Nevins investiga diferentes técnicas de sensoriamento no
Laboratório Draper.
Will e Grossman desenvolvem na IBM um manipulador, controlado por computador com
sensores táteis e de peso, para realizar a montagem mecânica de 20 partes de uma máquina de
escrever.

1977

A empresa Asea Brown Boveri Ltd. (ABB) introduz robôs controlados por microcomputador.

1978

Desenvolvido pela UnimationTM e GM o primeiro robô PUMA foi enviado para as fábricas da
GM, sendo este uma máquina universal programável para montagem que foi criado a partir do
projeto de braço robótico de Victor Scheinman.

1979

A universidade de Yamanashi projeta o Selective Compliance Arm for Robotic Assembly
(SCARA), logo depois a IBM e a Sankyo Robotics comercializam este robô em conjunto.
A indústria de semicondutores publica o primeiro padrão de pastilhas semicondutoras de 200
mm, o SEMI M1.9-79.

1980

A GM, em Detroit, nos Estados Unidos, introduz um robô industrial com inteligência eletrônica,
capaz de reconhecer diferentes componentes numa tela transportadora e de escolher aqueles de
que necessita.
A Honda começa a desenvolver inúmeros protótipos de robôs humanoides.
O Japão se torna o maior fabricante de robôs do mundo.

1981

Asada e Kanade constroem o primeiro braço de acionamento direto na universidade Carnegie
Mellon.

1982

A GM e a Fanuc do Japão assinaram um acordo para construir robôs GMFanuc.
A UnimationTM foi vendida à Westinghouse Corporation.

1983
1984
1986

A robótica tornou-se um assunto muito popular, tanto na indústria como na academia, sendo que
muitos institutos nos E.U.A. começaram a lecionar cursos de robótica
Começa a consolidação na indústria do uso de robôs industriais.
A maioria das pequenas companhias de robôs sai do negócio dentro de seis anos.
A Honda introduziu o seu primeiro robô humanoide bípede chamado E0, tendo como ideias
chaves para o desenvolvimento desse robô inteligência e mobilidade, pois o robô deveria
coexistir e cooperar com seres humanos.

1988

A Westinghouse Corporation vende a UnimationTM para à Staubli da Suíça.

1989

A ABB cria o primeiro robô modular industrial chamado de IRB 6000.

1990

Cerca de 40 fabricantes de robôs do Japão dominam o mercado de robôs global.
O MIT apresenta o peixe robô Robotuna.

1994

A empresa ABB cria o primeiro robô industrial com linguagem de programação de alto nível
RAPID, ela também implementa pela primeira vez a modelagem dinâmica completa e
modelagem baseada em controle “QuickMove & TrueMove”.
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A indústria de semicondutores planeja fabricar dispositivos em pastilhas semicondutoras de 300
mm sendo a primeira linha piloto prevista para 1997 e o começo da produção é planejado para
1998 usando um alto nível de automação.

1995

A força aera norte americana usa um veiculo não tripulado, o MQ-1 Predator que foi
desenvolvido pela General Atomics Aeronautical Systems, na intervenção militar dos Balkans
para realizar espionagem aérea.
O segundo “boom” da robótica começa possibilitado pelo poder que os computadores
disponibilizam e a interação robô-humano é abordada

1997

Os sistema robóticos de Substrate-Handling começam a operar na instalação de fábricas de
pastilhas semicondutoras de 200 mm, pela SGS-Thomson em Catania, na Itália.
Também é lançada a primeira publicação de normas para o manuseio de pastilhas
semicondutoras de 300 mm, a SEMI M1.15-97.
A Sony anuncia a criação do protótipo do Artificial Intelligence Robot (AIBO), um robô
cachorro destinado para entretenimento.

1998

A empresa joint venture SEMICONDUCTOR300, criada entre a Infineon Technologies e a
Motorola, fabrica a primeira DRAM 64M em uma pastilha semicondutora de silício de 300 mm,
em Dresden, na Alemanhã.
A Sony começa as vendas do AIBO, um robô para entretenimento doméstico com 20 graus de
liberdade e uma gama de sensores que permitem uma grande interação com pessoas.

1999
A empresa Intuitive Surgical cria o robô cirurgião Da Vinci para operar procedimentos
cirúrgicos minimamente invasivos.
A Honda apresenta o primeiro Advanced Step in Innovative MObility (ASIMO), um robô
assistente móbile multifuncional humanoide bípede.
2000

A Sony também apresenta um modelo de robô humanoide que é chamado SONY Humanoid
Robot.
A empresa TSMC abre sua primeira linha de fabricação de pastilhas semicondutoras de 300 mm
em uma fundição de chips em Taiwan.
As empresas DEKA e Segway lançam a scooter elétrica com autobalanceamento automático.

2001

2002

2004

A empresa Northrop Grumman cria o Global Hawk, um veículo aéreo completamente autônomo
para ser utilizado para vigilância e espionagem militar em grandes altitudes por longa duração.
A NASA começa a desenvolver um robô humanoide não autônomo, chamado de Robonauta,
para executar tarefas no exterior da estação espacial internacional, o Robonauta possui câmeras
de visão que podem ser integradas a um capacete utilizado pelos astronautas criando um
ambiente de telepresença, braços robóticos com mais de 150 sensores que possibilitam passar
sensações táteis, de calor, posição, força e torque.
Os jipes-robôs Spirit e Opportunity, lançados pela NASA, pousam em Marte.
É criado o robô humanoide iCub, desenvolvido em uma plataforma open-source por
pesquisadores de robótica, inteligência artificial e ciência cognitiva, que tem capacidade de
rastejar, agarrar objetos e interagir com pessoas.
Entre janeiro e março, mais de 5.300 robôs foram encomendados pelas empresas de fabricação
norte-americanas, com um valor de US$ 302 milhões.

2005

A empresa Boston Dynamics apresenta o robô quadrúpede dinâmico BigDog desenvolvido para
atividade de suporte militar.
A universidade de Stanford começa a desenvolver o carro autônomo Stanley.

2007

Google lança desafio Google Lunar X Prize, com prêmio estimado de US$ 30 milhões, para a
primeira equipe que conseguir enviar uma sonda robô, não tripulada, para a lua até 2012, com os
objetivos de que a sonda consiga pousar na Lua e através de um pequeno robô movimente-se por
500 metrôs e transmitir as imagens de vídeo ao vivo para a terra.
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A empresa iRobot cria o robô móvel com esteiras PackBot para missões militares de alto risco
como busca, reconhecimento e eliminação de bombas.
A universidade Carnegie Mellon cria um protótipo de carro autônomo.
A empresa KUKA cria o braço robótico Titan, que por conseguir pegar uma carga de capacidade
de 1 tonelada tornando-se assim o braço robótico mais forte do mundo.
O projeto Argo atinge seus objetivos e agora já tem 3.000 robôs submarinos autônomos
monitorando todos os oceanos da Terra.
2008

A empresa Aldebaran Robotics cria o robô humanoide Nao projetado para realizar interações
com pessoas, tendo como funções a capacidade de andar, dançar, ler e-mails e reconhecer faces
ou objetos.
O Centro Aeroespacial Alemão desenvolve o robô humanoide destro Rollin` Justin, que possui
braços robóticos LWR.

2009

O MIT apresenta uma nova versão de seu peixe robô que agora consegue interagir com peixes de
verdade.
A empresa Kawada Industries cria o robô humanoide Nextage para operar de forma segura entre
pessoas.
Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos E.U.A, desenvolveram robôs militares
capazes de fraudar e enganar inimigos.
Engenheiros da empresa Google testam pela primeira vez um carro autônomo na Califórnia, que
se dirige sozinho usando análise de visão computacional com câmeras de vídeo montadas no
teto, sensores de radar e uma mira laser para enxergar outros carros e obstáculos no trânsito.

2010

A NASA envia o primeiro robô humanoide para o espaço, o R2, ou Robonauta 2, e em conjunto
com a GM começa a fazer esforços para criar robôs humanoides operários para utilização em
fábricas, que terão características como o uso de sensores de visão artificial, a possibilidade de
utilizar as mesmas ferramentas que os operários através de braços e mãos robóticas e atender a
comandos de voz diretos.
A empresa HiBot e o Tokyo Institute of Technology criam o robô cobra chamado ACM-R5H.
Após anos de trabalho e desenvolvimento o robô ASIMO criado pelos engenheiros da Honda já
consegue correr, com movimentos fluidos a até 9 km/h, e apresenta funcionalidades como
sistema de comunicação que lhe confere capacidade de trabalhar em equipe, partilhar
informações, coordenar tarefas e sensores que dão sensibilidade aos dedos.
A NASA cria o programa Meteron (Multi-purpose End-To-End Robotic Network Operations),
usando inicialmente o robô humanoide Justin e o jipe robótico Eurobot, que visa desenvolver
tecnologias para controle remoto a partir da Estação Espacial Internacional usando controle por
exoesqueleto.

2011

A empresa japonesa Panasonic apresenta novas versões de seus robôs para hospitais e cuidados
com a saúde, como um robô que lava cabelos através de 24 dedos robóticos, uma cama robótica
chamada de RoboticBed que incorpora funções avançadas para auxiliar uma pessoa passar de
uma cama para uma cadeira de rodas e tendo como novidade o robô Hospi-Rimo que foi
projetado para realizar teleconferências dentro de um hospital.
Pesquisadores do Instituto Federal Suíço de Tecnologia (ETH) em Zurique criam o projeto da
RoboEarth, uma plataforma voltada para a aprendizagem robótica que pretende ser um
repositório de recursos onde os robôs possam aprender e compartilhar entre eles, os robôs, o
conhecimento que cada um vai adquirindo.
Começam a ser desenvolvidos robôs com cognição robótica e exploração autônoma.
A empresa Liquid Robotics Inc. lança os submarinos robôs “Wave Gilders” para coletar dados
oceanográficos, completando sua expedição científica de 16.688 km pelo Oceano Pacífico.

2012

Pesquisadores japoneses e espanhóis desenvolvem o primeiro robô humanoide, chamado de
Hiro, capazes de trabalhar lado a lado com um operador humano.
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Inúmeras empresas como a General Motors, Volkswagen, Volvo, BMW, Audi e Mercedes-Benz,
começam a investir em tecnologias de condução autônoma, os chamados carros sem motoristas.
O jipe-robô Curiosity, lançado pela NASA, pousa em Marte.
A Mercedes-Benz apresenta seu primeiro carro com sistema Magic Body Control.

2013

A agência de desenvolvimento tecnológico do Departamento de Defesa dos Estados Unidos
(DARPA) apresentou o robô humanoide Atlas, sendo esse desenvolvido para atuar em situações
de emergência onde se exige atividades normalmente desempenhadas pelo corpo humano, a
DARPA também estabeleceu um prêmio de US$ 2 milhões para equipes de pesquisadores que
desenvolverem um software que ensine o robô a fazer coisas como fechar válvulas ou acionar
interruptores.

2.3.3 Influência da robótica na sociedade
Mesmo necessitando de muitos esforços e recursos para fazer um robô funcionar
corretamente, eles são capazes de realizar diversas tarefas e operações, de forma precisa e sem
requerer os elementos comuns de segurança e conforto que os seres humanos necessitam.
Tornando-se, nos dias de hoje, elementos muito poderosos da indústria. Porém, com as
tecnologias robóticas atuais, ainda não é possível satisfizer as elevadas expectativas das
indústrias para alcançar e materializar as previsões industriais iniciais sobre o possível
número de robôs na indústria.
Grande parte das empresas da época dos anos 80, que construíam e fabricavam robôs,
se foram. Assim, apenas empresas que desenvolviam verdadeiros robôs industriais se
mantiveram no mercado, como exemplos temos a Adept, Staubli, Fanuc, Kuka, Epson,
Motoman, Denso, Fuji, IS Robotics e ABB, bem como companhias de robótica especializada
como a Maki Surgical Corp e a Intuitive Surgical (NIKU, 2013).
Para as pessoas não familiarizadas com o ambiente fabril, as transformações causadas
pelo surgimento dos robôs muitas vezes não se encontram muito visíveis. Contudo, a
ascensão da robótica nas fábricas faz parte da mesma tendência que vem determinando, nos
últimos anos, a crescente automatização dos bancos, do comércio e das empresas em geral,
como resultado do advento da informática (ROSÁRIO, 2005).
Grande parte do desenvolvimento da robótica surge de centros de pesquisa científica e
tecnológica de instituições de ensino e empresas de todo o mundo e, após serem apresentados
através de singelos robôs, os avanços logo em seguida são implementados aos robôs
industriais.
Em 1995, segundo a Sociedade Brasileira de Comando Numérico, Automatização
Industrial e Computação Gráfica (Sobracon), existiam 550 robôs em operação nas indústrias
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brasileiras. Em 1998 se registrou 1.800 robôs, dos quais 65% estavam instalados na indústria
automobilística. Em 2000, segundo a Federação Internacional de Robótica (IFR), já se
contabilizavam 5 mil robôs industriais, número correspondente a 0,6% do total de robôs no
mundo, quantidade ainda muito baixa se comparada com a de países industrializados. Em
junho de 1998, a Asea Brown Boveri (ABB) detém cerca de 33% do mercado brasileiro,
seguida da Fanuc, com 18%, e da Kuka, com 13%, e de robôs de outras marcas com uma
representação de mercado de 36% (ROSÁRIO,2005).
Os

investimentos

privados

realizados

em

grande

parte

pelas

indústrias

automobilísticas vêm cada vez mais incentivando a alta taxa de crescimento do número de
robôs nas indústrias brasileiras nos últimos anos (ROMANO, 2000 apud ROSÁRIO,2005)
Com o aumento da percepção das vantagens de inserção de robôs industriais, como
redução de custos operacionais, a melhoria de qualidade do produto, a melhoria de qualidade
de trabalho para os funcionários, o aumento do volume de produção, a maior flexibilidade de
fabricação do produto, a diminuição dos desperdícios, a melhoria da saúde e segurança, a
redução da rotatividade de pessoal, a redução de custos de capital e a economia de espaço, as
aplicações dos robôs nas indústrias brasileiras se tornaram diversas (ABB®, 2013). Em termos
percentuais, por exemplo, os robôs da ABB são utilizados para soldagem por resistência por
pontos são 33%, manipulação de materiais ou paletização são 25%, soldagem por arco são
18%, pintura com 10% e em outras aplicações como corte a jato de água, corte por gás,
acabamento e montagem são 14% (ROSÁRIO, 2005). Atualmente, não existe defasagem
tecnológica entre os sistemas de automação utilizados no Brasil comparados aos países
tradicionalmente líderes em tecnologia.
Outras vantagens da utilização de robôs, que é diretamente relacionada à substituição
de mão de obra humana por robôs, é o fato de os robôs terem a capacidade de realizar
trabalhos árduos ininterruptamente, sem a descontinuação de atividades por motivos
trabalhistas, a possibilidade de manter qualidade uniforme na produção e não necessitar de
condições ambientais específicas. Por outro lado, o aprendizado, a memória e os movimentos
do robô ainda são limitados se comparados aos do ser humano. (ROSÁRIO, 2005)
Rosário (2005) ressalta que nos últimos tempos, devido à automação, houve um
decréscimo do nível de emprego nas atividades industriais, pois em curto prazo, a automação
cria problemas como o desemprego estrutural, a necessária reconversão e o treinamento de
pessoal, as consequências da redução de horas de trabalho, bem como questões relativas ao
aumento de salários em atividades de maior produtividade (ROSÁRIO, 2005).
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Contudo, para Niku (2013) embora haja muitos milhares de robôs na indústria
trabalhando incansavelmente e de forma satisfatória para o emprego pretendido, os robôs não
têm predominantemente substituído trabalhadores. Assim como os seres humanos, os robôs
podem fazer certas coisas, mas outras não. Dessa maneira, os robôs são usados onde são úteis,
e, sempre que projetados adequadamente para os fins pretendidos, serão muito úteis e
continuarão a ser utilizados (NIKU, 2013).
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3 METODOLOGIA
3.1 QUANTO AOS FINS

A metodologia utilizada será com enfoque em uma pesquisa aplicada. Ela visa
levantar toda uma abordagem consistente para construção de um robô expositivo, de modo a
dar embasamento para o atual projeto e futuros projetos nesta área, consolidando como
motivação a necessidade de resolver problemas comuns encontrados no planejamento,
execução e controle da construção de robôs.

3.2 QUANTO AOS MEIOS
3.2.1 Pesquisa bibliográfica
Para determinação correta das variáveis intrínsecas de escopo, risco e demais fatores
que possam a ser impactantes na qualidade final do projeto será executada uma pesquisa
bibliográfica extensa em livros, materiais acadêmicos, trabalhos de conclusão de curso, teses
de mestrado, teses de doutorado, normas nacionais e internacionais relativas à área de
robótica, que contemplem aspectos específicos necessários às fazes de construção de robôs e
suas subdivisões ou então englobem métodos, especificações e regras na área de engenharia
mecatrônica.

3.2.2 Pesquisa de campo
Visando um maior direcionamento ao enfoque do projeto, será realizada uma pesquisa
de campo através de formulários com o intuito de definir qual modelo de robô real ou fictício
seria mais bem aceito pelo público jovem na faixa etária de 15 a 35 anos com interesse em
tecnologia e robótica.
Tal pesquisa será aplicada a um universo de especialistas na área de robótica a partir
de uma amostra de no mínimo 5 pessoas que participam ou já participaram de competições de
robótica, pesquisas na área ou ministram curso sobre o assunto. Elas selecionarão o modelo de
robô a ser construído apontando o nível de impacto social destes para o público esperado.
Como exemplo dos fatores avaliados aponta-se os seguintes itens:
a) nível de conhecimento do robô pelo público (fama);
b) nível de impacto na mídia (repercussão);
c) nível de interação social com o público;
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d) nível de funcionalidades;
e) nível de design/aparência; e
f) nível de complexidade de construção.

Ressalta-se também que serão levantados previamente 5 modelos de robôs com
viabilidade de construção e abrangência social impar, mediante pesquisa de sites
especializados de robótica, sites especializados em filmes científicos, e análise bibliográfica
direcionada à internet. Estes 5 modelos comporão as opções selecionadas para serem
avaliadas na pesquisa de campo, através do Formulário de Pesquisa que se encontra no
Apêndice A.

3.3 ESTIMATIVA DE RECURSOS E DE CUSTOS

Para o desenvolvimento deste trabalho será necessário o investimento apresentado na
Tabela 11 que engloba os custos para a execução do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC):

LISTA DE RECURSOS
CUSTO (R$)
TEMPO/QTD
TOTAL (R$)
6,00
105 dias
630,00
1500,00
1 un.
1.500,00
3500,00
1 un.
3.500,00
12,00
2 resma
24,00
350,00
1 un.
350,00
150,00
1 toner
150,00
2,20/kwh
50 horas
110,00
150,00
1 correção
150,00
30,00
3 cadernos
90,00
22,00
100 Hxh
2.200,00
Total Estimado:
R$ 8.704,00

ATIVIDADES
Deslocamento
Computador Laptop
Tablet
Resma de Papel - A4
Impressora a laiser
Tinta para impressora
Energia
Correção de Português
Encadernação
Tempo de trabalho

Tabela 11 – Lista de Recursos.
Fonte: estruturado pelo autor.

3.4 CRONOGRAMA DE TRABALHO

O ciclo de vida a ser observado para o trabalho está descrito a seguir, onde as datas
para a apresentação dos documentos futuros constam no cronograma apresentado para cada
disciplina, demonstrado na Tabela 12:
a) planejar/executar o TCC;
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b) desenvolver o Termo de Abertura do Projeto (TAP);
c) desenvolver o Pré-Projeto de Pesquisa (Antiprojeto);
d) criar o Plano de Gerenciamento de Integração do Projeto;
e) criar a Estrutura Analítica do Projeto;
f)

criar o Plano de Gerenciamento de RH;

g) criar o Plano de Gerenciamento de Tempo;
h) criar o Plano de Gerenciamento de Riscos;
i)

criar o Plano de Gerenciamento de Comunicação;

j)

criar o Plano de Gerenciamento de Custos;

k) criar o Plano de Gerenciamento de Aquisições;
l)

criar o Plano de Gerenciamento de Qualidade;

m) desenvolver o TCC; e
n) apresentar o TCC.

Descrição da Atividade

Duração
(semanas)
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Fev
9

Mar

Abr

Mai

desenvolver o Termo de Abertura do Projeto (TAP) 1,8
desenvolver o Pré-Projeto de Pesquisa (Antiprojeto) 2,3
criar o Plano de Gerenciamento de Integração do Projeto 1,3
criar a Estrutura Analítica do Projeto 0,5
criar o Plano de Gerenciamento de RH 4,5
criar o Plano de Gerenciamento de Tempo 4,5
criar o Plano de Gerenciamento de Riscos 2,3
criar o Plano de Gerenciamento de Comunicação 4,5
criar o Plano de Gerenciamento de Custos 1,9
3

criar o Plano de Gerenciamento de Qualidade 4,5
desenvolver o TCC 13
apresentar o TCC

Jul

Ago

Set

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

planejar/executar o TCC 32

criar o Plano de Gerenciamento de Aquisições

Jun

1

Tabela 12 - Cronograma de execução do TCC.
Fonte: estruturado pelo autor.

58

4 PROJETO

A escolha do projeto de desenvolvimento de um robô expositivo considerou critérios de
seleção adequada em frente das demais propostas de projetos do Grupo z-Tronics, onde foram
analisados as pré-diretrizes estabelecidas pelo próprio grupo, seus objetivos futuros e
estratégia de ação, garantindo assim o sucesso estratégico do projeto.
As limitações intrínsecas de recursos dentro das organizações, como gente, dinheiro e
tempo, que convergem para a dificuldade de gerenciar da tríplice restrição nos projetos são
fatores cruciais que justificam a necessidade de buscar um conjunto de critérios ou decisões
multicritérios para seleção destes de forma que não permitam a escolha de projetos
aleatoriamente ou por meio de decisões meramente subjetivas.
Os critérios que formaram a análise do projeto foram a viabilidade financeira,
alinhamento estratégico, urgência, apoio das partes interessadas, nível de riscos e
disponibilidade de recursos humanos.
A análise das possíveis soluções alternativas a um problema e recomendações quanto as
melhores alternativas constitui o estudo de viabilidade preliminar, que é realizado antes que o
trabalho real de um projeto comece e tem como objetivo aumentar a probabilidade de um
projeto ser bem sucedido, considerando os critérios de seleção de cada organização.
A ferramenta de estudo de viabilidade é utilizada por organizações em todo mundo, tanto
de pequeno quanto grande porte. As organizações que utilizaram essa ferramenta perceberam
que quando considerado todos os seus elementos ocorreu uma diminuição nos riscos e
minimização de possíveis erros (ROCHA, 2010).
O estudo de viabilidade do projeto incluiu os seguintes elementos com seus respectivos
critérios:
a) A explicação da atual situação e dos objetivos do projeto:
I. O projeto atende a uma demanda do mercado, pois não tem nada similar ainda?
II. O projeto é uma atualização de um produto já existente, pois há uma necessidade
de um upgrade em características ou funções?
III. O projeto é o resultado da expansão dos negócios da empresa?
IV. O projeto atende às solicitações dos clientes?
b) A viabilidade econômica que analisa se a organização está em condições econômicas
de realizar o projeto, tendo como ponderamentos às seguintes questões:
I. A organização tem fundos para tocar esse projeto?
II. Quanto esse projeto vai custar? Quais os custos brutos envolvidos?
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c) A viabilidade técnica que observa às seguintes questões:
I. O quão difícil será fazer esse produto ou serviço?
II. A tecnologia está disponível ou será necessário investir em pesquisa &
desenvolvimento primeiro?
III. A empresa tem experiência com a tecnologia, material, equipamentos, utensílios,
entre outros, que serão necessários para realizar esse projeto?
d) A viabilidade de cronograma onde se analisa às seguintes questões:
I. Quanto tempo será necessário para fazer o produto ou serviço?
II. Quando o produto ou serviço será realizado (por exemplo, horário normal, fins
de semana, feriados)?
III. A produção afetará prazos das operações normais de outros negócios da
organização?
e) A viabilidade organizacional onde se responde às seguintes questões:
I. O projeto tem o suporte da empresa para ser implementado com sucesso?
II. Haverá a possibilidade de interferência da direção da empresa em fazer
mudanças durante a fase de produção?
III. Está havendo mudanças organizacionais significativas na empresa que afetará o
projeto de alguma forma?
IV. Haverá necessidade de fazer parcerias com outras empresas?
V. Será necessário contratar pessoal temporário, especializado, terceiros etc.?
VI. Será necessário demitir funcionários e contratar novos funcionários com perfis
profissionais mais compatíveis com o projeto?
VII. A organização ou o mercado de trabalho contempla pessoas capacitadas ou com
a competência necessária pra executar o projeto?
f) A viabilidade cultural que estabelecem se as alternativas do projeto são avaliadas em
vista de possíveis impactos à cultura local e geral onde os fatores ambientais também
precisam ser considerados;
g) A viabilidade financeira que faz o levantamento da análise de custo/benefício ou
retorno sobre investimento;
h) A viabilidade de marketing que inclui uma análise de forças de mercado simples ou
multidimensionais que podem afetar a comercialização ou o sucesso do projeto; e
i) A viabilidade legal que observa a necessidade de patentes, contratos, acordos e
demais fatores legais para a execução do projeto.
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Com base nas análises descritas das possíveis recomendações provindas do estudo de
viabilidade do projeto que foi previamente selecionado pode-se ponderar então as seguintes
diretrizes:
a) criar um escopo do projeto ideal que o faça lucrativo, com um auto custo benefício;
b) especificar a quantidade de unidades que devem ser produzidas;
c) estipular a construção de um protótipo piloto do produto;
d) definir a produção inicial, intermediária e final ideal dos componentes do produto; e
e) definir quando e por quem a produção deverá ser iniciada.
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4.1 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
4.1.1 Propósito e justificativa do projeto
Em meio a atividades cotidianas, trabalhos executados e projetos realizados, muitas
áreas de conhecimento denotam a necessidade de uma evolução no modo de implantação e
execução das práticas de gestão de projetos de formas mais conscientes e otimizadas. Os
limiares das pesquisas científicas e desenvolvimentos tecnológicos juntos convergem para
essa realidade, sendo a primeira já utilizada amplamente no meio acadêmico e que oferece
suporte à geração de conhecimento e transposição do estado da arte.
Contudo certos trabalhos com enfoque em inovação tecnológica na área de engenharia
e afins acabam por demandar mais do que uma pesquisa embasada apenas no método
científico, haja vista que tais trabalhos abrangem características bem definidas de projetos,
como início e fim definidos através de um esforço temporário empreendido para criar um
produto, serviço ou resultado exclusivo.
Sendo assim este projeto tem como propósito dar suporte a construção de um robô
interativo de entretenimento para exposição ao público jovem na faixa etária de 15 a 35 anos
com interesse em tecnologia e robótica, de forma a otimizar as fases de pesquisa,
desenvolvimento e construção, além de reduz as chances de insucesso e aumentar a qualidade
do projeto.

4.1.2 Objetivos mensuráveis do projeto e critério de sucesso relacionados
O objetivo do projeto é a construção de um robô expositivo, com componentes de
hardware eletrônico open-source de baixo custo e alta viabilidade tecnológica, com funções
que agreguem versatilidade para demonstração do produto final.
O projeto também tem como foco tentar suplantar as atuais barreiras de gerenciamento
do planejamento e execução de pesquisas na área de robótica, enfrentadas por roboticistas,
especialistas em robótica, técnicos em mecatrônica ou engenheiros de controle e automação.

4.1.3 Requisitos de alto nível

Desenvolver um robô de segunda geração tecnológica, semi autônomo com
capacidade de interação com ambientes semi estruturados, de mobilidade veicular terrestre
urbana com restrições de locomoção omnidirecional em terrenos livres planos ou semi-
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inclinados (robô indoor holonômico), com manipuladores do tipo garra pinça, hardware de
controle embarcado e sistema de telemetria apoiado por uma interface de supervisão que
estabeleça o envolvimento com operador através de comandos e comunicação sem fio.
Implementar as boas práticas de gestão de projetos dentro do Grupo de Pesquisa em
Robótica z-Troncis, verificando a eficiência destas práticas no planejamento, execução e
controle de projetos de criação de robôs.

4.1.4 Descrição do projeto em alto nível
O projeto consiste em desenvolver um robô através das seguintes fases préestabelecidas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Iniciação;
Monitoramento e acompanhamento;
Planejamento e aquisições;
Análise da estrutura mecânica;
Implementação da unidade de potência;
Implementação da unidade de controle e processamento;
Implementação da plataforma de software;
Desenvolvimento do sistema de controle;
Desenvolvimento do sistema de comunicação;
Desenvolvimento do sistema de locomoção;
Desenvolvimento do sistema de navegação;
Construção do protótipo;
Realização da homologação final; e
Encerramento.

4.1.5 Riscos de alto nível
Os fatores não previstos que podem alterar o planejamento do projeto, tidos como
riscos e ocorrências de um evento ou mais eventos que possam comprometer o andamento do
projeto (cronograma, orçamento e qualidade) em alto nível estão identificados logo a seguir:
a) Riscos de projeto:
i. Cronograma:
o extensão do prazo de compra ou criação de peças e equipamentos
terceirizados; e
o retrabalho na criação dos módulos de hardware ou software.
ii. Pessoal:
o indisponibilidade de pessoal qualificado para execução do projeto;
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o impossibilidade de integração da equipe de definição e especificação durante
o estudo de viabilidade ou fases de desenvolvimento; e
o saída e mudança de quadro de pessoal técnico durante as fases de
desenvolvimento.
iii. Orçamento:
o aprovação orçamental tardia ou parcial;
o necessidade de compra de ferramentas de desenvolvimento não previstas;
o custos alfandegários inclusos nas aquisições efetuadas através de
importações; e
o flutuação de cambio para moeda estrangeira (dólar e euro).
b) Riscos técnicos:
i. Análise, design, implementação e testes:
o mudança nas especificações de estrutura ou design devido a
indisponibilidade de materiais no mercado;
o surgimento de fatores que impeçam a execução de testes; e
o surgimento de fatores que impeçam a demonstração de funcionamento.
ii. Ferramentas de hardware e software:
o defeitos imprevistos em equipamentos de testes ou de desenvolvimento;
o atualizações de softwares utilizados; e
o inviabilidade de aquisições de equipamentos, softwares ou componentes
devido à obsolescência destes.
c) Riscos de negócios:
i. Mudanças no Mercado, novas estratégias:
o verificação de definição final inviável de hardwares e softwares empregados
no desenvolvimento;
o impossibilidade de compra de equipamento devido a fatores políticos; e
o indisponibilidade de fornecedores de equipamentos reserva.
ii. Requisitos e Restrições organizacionais:
o modificação de requisitos após o termino das fases de desenvolvimento; e
o modificação das restrições organizacionais após o início do projeto.
4.1.6 Resumo do cronograma e do orçamento
Tabela 13 – Resumo do cronograma e do orçamento do projeto.
Fonte: estruturado pelo autor
FASES

DURAÇÃO
(dias)

VALORES
(R$)

FASE DE INICIAÇÃO

10

1.140,00

FASE DE MONITORAMENTO/ACOMPANHAMENTO (*)(**)(***)

326

295.104,00

FASE DE PLANEJAMENTO E AQUISIÇÕES

53

210.930,00

FASE I *

(Análise da Estrutura Mecânica)

117

136.186,00

FASE II *

(Implementação da Unidade de Potência)

30

39.216,00
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FASE III *

(Implementação da Plataforma de Software)

86

91.966,00

FASE IV *

(Implementação da Unidade de Controle e Processamento)

58

71.076,00

FASE V **

(Desenvolvimento do Sistema de Controle)

87

64.696,00

FASE VI **

(Desenvolvimento do Sistema de Comunicação)

94

119.736,00

FASE VII ***

(Desenvolvimento do Sistema de Locomoção)

36

31.276,00

FASE VIII ***

(Desenvolvimento do Sistema de Navegação)

49

61.816,00

FASE IX

(Construção do Protótipo)

44

181.116,00

FASE X

(Homologação Final)

16

35.552,00

FASE DE ENCERRAMENTO

15

10.668,00

TOTAL

338

1.350.778,00

Legenda: (*)(**)(***) fases simultâneas.

.

4.1.7 Requisitos para aprovação do projeto
Os requisitos para aprovação e finalização do projeto serão a construção do robô,
apresentação e demonstração de funcionamento deste para todos integrantes da equipe do
projeto, patrocinadores e público em geral, e a entrega do relatório de encerramento do
projeto juntamente com o termo de aceite de finalização de projeto.
4.1.8 Gerenciamento do projeto
Fica determinado o cargo de gerente do projeto a Uákiti Pires do Nascimento, com
autoridade total para definição, planejamento, controle, acompanhamento e finalização de
todas as fazes e etapas do projeto e também as responsabilidades inclusas nessas.

4.1.9 Patrocinadores
No projeto supracitado também fica definida a autoridade de patrocinador deste a
gerência administrativo do Grupo de Pesquisa em Robótica z-Tronics da Universidade
Paulista do campus UNIP-DF é ao Eng. Uákiti Pires, atualmente consultor / ex-presidente do
grupo.
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4.2 PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESPOCO DO PROJETO
4.2.1 Processos de gerenciamento da integração do projeto
Os processos de gerenciamento da integração do presente projeto darão suporte a
unificação, consolidação, articulação e a realização de ações integradoras necessárias para a
execução das atividades previstas no projeto. Gerenciando com sucesso as expectativas das
partes interessadas, atendendo aos requisitos previamente definidos e planejando de forma
satisfatória as necessidades de sobreposição e interação dos planos e processos de
gerenciamento do projeto abrangendo a identificação, definição, combinação, unificação e
coordenação destes.
Em caso da necessidade de serem feitas escolhas sobre a alocação de recursos,
concessão entre objetivos, alternativas conflitantes e gerenciamento de dependências mútuas
entre as áreas de conhecimento será de responsabilidade de o Conselho Consultivo definir as
melhores soluções e fazer a análise de riscos, em caso de indisponibilidade do Conselho
Consultivo será repassada a responsabilidade para a Equipe de Gerenciamento do Projeto.
O monitoramento do trabalho do projeto que abrange o os processos de revisão de
todas as solicitações de mudança, aprovação de mudanças e gerenciamento de mudanças nas
entregas, ativos de processos organizacionais, documentos de projeto e planos de
gerenciamento do projeto estarão incluídas na fase monitoramento/acompanhamento do
projeto que se estendera por toda a execução do projeto.
O gerenciamento de integração do projeto também incluirá as atividades necessárias
para o gerenciamento adequado dos documentos e a verificação da consistência no plano de
gerenciamento do projeto e suas entregas.
A integração do projeto deve levar em consideração a importância de uma situação
geradora claramente definida, das justificativas de realização apresentadas de forma bem
fundamentada, da definição de objetivos bem elaborados, da definição dos resultados
esperados e da abrangência do projeto dentro da organização. A partir dessas diretrizes deve
ser observada a relação direta entre o plano de gerenciamento do projeto e o escopo deste,
uma vez que o escopo, ao estabelecer os objetivos e resultados esperados com a realização do
projeto, servirá de base para definir os indicadores de resultados, os instrumentos de coleta de
dados e outros procedimentos de avaliação.
Segundo Moura (2012), “O escopo é, em síntese, a alma do projeto, porque expressa
sua essência e identidade”, logo o plano de gerenciamento do escopo do projeto deve
apresentar, de forma completa e organizada, toda a concepção, fundamentação, planejamento
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e meios de acompanhamento e avaliação do projeto, sendo a referência básica para sua
execução. Logo o escopo do projeto deverá ser tomado como referência para a elaboração
dos outros planos de gerenciamento do projeto.

4.2.2 Processos de gerenciamento do escopo
O gerenciamento do escopo do projeto será realizado com base na Declaração do
Escopo do Projeto (DEP), na Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e no Dicionário da EAP.
Todas as mudanças no escopo inicialmente previsto para o projeto devem ser avaliadas
e classificadas dentro do sistema de controle de mudanças de escopo, juntamente com a
reanalise de riscos intrínsecos a estas mudanças.
Serão consideradas mudanças de escopo as medidas corretivas, inovações e novas
características do produto ou do projeto. Mudança de equipamentos, softwares e hardwares
que detenham funcionalidades similares às levantadas na fase de planejamento e aquisições
não serão consideradas pelo gerenciamento de escopo, contudo serão documentadas no
relatório de finalização de fase.
Todas as solicitações de mudança no escopo devem ser feitas por escrito através do
formulário de solicitação de alteração do plano de gerenciamento. Quando aprovadas deverá
ser enviado um comunicado por e-mail aos integrantes do Conselho Consultivo, conforme
descrito no plano de comunicação do projeto.

4.2.3 Priorização das mudanças de escopo e respostas
Este projeto classificará as mudanças de escopo em cinco níveis de prioridade, como
descrito a seguir:
a) Prioridade 0 (zero): mudanças de prioridade zero requerem uma ação imediata por
parte do gerente do projeto, que deve acionar imediatamente o Comitê Executivo,
uma vez que se trata de uma mudança urgente, de alto impacto no projeto, em
áreas sobre as quais o gerente de projeto não tem autonomia;
b) Prioridade 1 (um): mudanças de prioridade um requerem uma ação imediata por
parte do gerente do projeto, independente das reuniões de ponto de controle
previstas devido a urgência, acionando imediatamente o Comitê Executivo no
caso da necessidades de autorizações financeiras que estejam fora da alçada do
gerente do projeto;
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c) Prioridade 2 (dois): mudanças de prioridade dois requerem um planejamento da
ação através dos coordenadores, líderes de equipe e integrantes de equipe que, a
princípio, uma vez que agregam valor ao sucesso do projeto, porém não tem
impacto significativo nos custos e prazos do projeto;
d) Prioridade 3 (três): mudanças de prioridade três podem ser implementadas por
terem influência no sucesso do projeto, porém não requerem uma ação imediata
por não serem impactantes e urgentes; e
e) Prioridade 4 (quatro): mudanças de prioridade quatro podem ser implementadas
ao longo da execução das atividades do projeto já que envolvem medidas de
melhoria de processos de gerenciamento e documentação do projeto.

4.2.4 Gerenciamento das configurações
O sistema de controle de mudanças de escopo deve proporcionar com que todas as
mudanças do projeto sejam tratadas segundo o fluxograma de controle de configurações
apresentado na Figura 10, com seus resultados apresentados na reunião de finalização de fase
ou reunião de ponto de controle de etapa com suas conclusões, prioridades e ações
relacionadas.
O processo de gerenciamento das configurações está relacionado diretamente com o
sistema de controle de mudanças do projeto.
Será definido um repositório digital de documentos para o arquivamento das versões
do plano de gerenciamento de escopo do projeto, de modo a facilitar e acompanhar todo o
processo de solicitação de mudanças do projeto. Cada versão deverá ficar agrupada por em
pasta específica dentro do repositório digital juntamente com as versões vigentes dos demais
planos até a presente data da aprovação das mudanças do projeto.
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INÍCIO

Identificação da
necessidade de
mudança

Formulário de
solicitação de
mudança

Análise da
mudança
solicitada

Encaminhamento
da solicitação a
EGP

Nível 0:
mudanças
urgentes de alto
impacto

sim
Formulário de
solicitação de
alteração dos planos
de gerenciamento

Arquivar
solicitação
de mudança

não

Nível 1:
mudanças
urgentes

sim

Solicitação
aprovada

não

sim

não

Realizar
alterações
Nível 2:
mudanças
importantes

sim
Revisar os
planos de
gerenciamento

não

Nível 3:
impacto no
sucesso do
projeto

Relatórios e
planos de
gerenciamento
sim

Arquivar
configurações
anteriores

não

TÉRMINO
Nível 4:
inovação ou
alteração de
processos

sim

não

Figura 10 - Fluxograma de controle de configurações.
Fonte: estruturado pelo autor.

Ignorar
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4.2.5 Frequência de avaliação do escopo do projeto
A frequência de avaliação do escopo do projeto será relativa à ocorrência das reuniões
de alinhamento contidas na etapa de inicialização de cada fase e nas reuniões de finalização
de fase, previstas no plano de gerenciamento de comunicação do projeto.

4.2.6 Alocação financeira das mudanças de escopo
Foi alocada a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para futuras mudanças
corretivas de escopo do projeto não previstas e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para outras
mudanças, que serão incluídas nas reservas gerenciais do projeto, como descrito no plano de
gerenciamento de custos do projeto.
Para mudanças de escopo corretivas prioritárias que estejam fora da alçada do gerente
do projeto, ou quando não houver mais reservas gerenciais disponíveis, deverá ser acionado o
Comitê Executivo para solicitar um aumento nas reservas gerenciais mediante reunião de
acompanhamento financeiro ou reunião emergencial em conjunto com a equipe contábil.

4.2.7 Administração do plano de gerenciamento de escopo
Os responsáveis pelo plano de gerenciamento de escopo serão o gerente de projeto e o
líder de equipe da fase em questão, que terão o apoio caso seja necessário do analista de
projetos e de consultores externos.
O plano de gerenciamento de escopo será reavaliado na fase de planejamento e
aquisições, durante as reuniões de finalização de fase ou reuniões de ponto de controle de
etapa, de forma que as necessidades de atualização do plano durante a execução das fases do
projeto deverão seguir as orientações pré-dispostas anteriormente.

4.2.8 Outros assuntos relacionados não previstos nesse plano
Todas as solicitações não previstas neste plano deverão ser submetidas à análise dos
responsáveis pelo controle das atividades diretamente envolvidas, seguida de levantamento de
potenciais riscos e serem encaminhadas ao gerente de projeto para aprovação.
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4.3 DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO
4.3.1 Gerenciamento do projeto
Fica estabelecido como gerente do projeto o integrante Uákiti Pires do Nascimento.
Obtendo autoridade total na esfera do projeto, podendo alocar membros do grupo ao projeto,
contratar terceiros, realizar compras e gerenciar o pessoal de acordo com seus próprios
critérios. No caso de alguma requisição relacionada a esferas externas ao projeto, sua
autoridade é funcional inerente ao seu posto de consultor dentro do Grupo z-Tronics.

4.3.1.1 Organograma funcional preliminar

Patrocinadores /
Conselho Executivo
(CE)

Equipe
Administrativa
(EA)

Conselho
Consultivo
(CC)

Consultores
(Cons)

Equipes de
Comunicação
Interna e Externa
(ECIE)

Equipe
Contábil
(EC)

Equipe de
Gerenciamento
do Projeto
(EGP)

Equipe de
Controle e
Automação
(ECA)

Equipe de
Desenvolvimento
de Software
(ES)

Equipe de
Eletrotécnica
(EE)

Equipe de
Mecânica
(EM)

Figura 11 – Organograma estrutural preliminar dos integrantes do projeto.
Fonte: estruturado pelo autor.

4.3.1.2 Time do projeto
Inicialmente o time do projeto ou equipe de gerenciamento do projeto será formado
apenas pelo gerente de projetos que levantará na fase de iniciação toda a equipe do projeto
com integrantes do Grupo z-Tronics e posteriormente executará a contratação de novos
profissionais e consultores externos caso necessário. Ainda ressalta-se que todo o time do
projeto estará listado na planilha de controle do diretório da equipe, como informado no plano
de gerenciamento de recursos humanos.
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4.3.1.3 Conselho consultivo e o comitê executivo
O Conselho Consultivo (CC) será responsável pela análise e aprovação das mudanças,
mediante fluxo de controle de mudanças a ser definido no projeto, será formado pelos
integrantes dos seguintes cargos:
a) Gerente do Projeto – Uákiti Pires;
b) Analista do Projeto;
c) Coordenador da Equipe Administrativa;
d) Coordenador da Equipe de Comunicação Interna e Externa;
e) Coordenador da Equipe Contábil;
f) Líder da Equipe de Controle e Automação;
g) Líder da Equipe de Desenvolvimento de Software;
h) Líder da Equipe Eletrotécnica; e
i) Líder da Equipe Mecânica.

O Comitê Executivo (CE) ficará responsável pela aprovação das mudanças que
estejam fora da alçada do gerente do projeto, e serão compostos pela gerência administrativa
do Grupo z-Tronics e patrocinadores externos.

4.3.2 Descrição do projeto
O projeto envolverá a construção de um robô expositivo para o Grupo z-Tronics, a
partir da construção de seus módulos, implementação de funcionalidades, desenvolvimento de
hardware eletrônico, software, mecânica, sensores e atuadores através das seguintes fases préestabelecidas:
a) Fase de iniciação: nessa fase será iniciado oficialmente o projeto por meio de uma
reunião de abertura com o Comitê Executivo;
b) Fase de planejamento e aquisições: nessa fase ocorrerão os últimos ajustes de
planejamento antes do início de desenvolvimento do robô como a análise de
ativos organizacionais e análise estratégica, ainda englobará as etapas de
definições específicas, aquisições, contratações, convocação de integrantes e
realização de um evento de abertura com os futuros participantes do projeto;
c) Fase I (análise da estrutura mecânica): nessa fase será realizado o estudo de
análise da estrutura mecânica do robô, bem como a fabricação de peças da
estrutura física deste;
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d) Fase II (implementação da unidade de potência): nessa fase será dimensionada e
desenvolvida a unidade de potência que tem a função de prover alimentação
elétrica ao robô;
e) Fase III (implementação da unidade de controle e processamento): nessa fase será
desenvolvido o hardware de controle e processamento é seus periféricos como
sensores e atuadores;
f) Fase IV (implementação da plataforma de software): nessa fase será desenvolvida
a plataforma de software tanto de baixo nível como de alto nível que dará suporte
a implementação dos demais sistemas lógicos de tomada de decisões;
g) Fase V (desenvolvimento do sistema de controle): nessa fase serão desenvolvidos
os módulos programáveis de tomada de decisões lógicas;
h) Fase VI (desenvolvimento do sistema de comunicação): nessa fase será
desenvolvida toda a codificação de integração dos equipamentos que proveem a
comunicação do robô com a unidade de controle;
i) Fase VII (desenvolvimento do sistema de locomoção): nessa fase serão
desenvolvidos os módulos programáveis de controle de locomoção do robô;
j) Fase VIII (desenvolvimento do sistema de navegação): nessa fase serão
desenvolvidos os módulos programáveis de controle de navegação por rota e
trajetos bem como detecção de obstáculos e ambiente;
k) Fase IX (construção do protótipo): nessa fase será realizado a construção do
protótipo do robô e sua posterior otimização;
l) Fase X (realização da homologação final): nessa fase será realizado o
comissionamento do robô e o evento de demonstração de funcionamento deste
para o Comitê Executivo; e
m) Fase de encerramento: nessa fase será realiza o fechamento do balancete
financeiro e as atividades finais de encerramento.
4.3.3 Objetivos do projeto
Este projeto tem como propósito dar suporte a construção de um robô interativo de
entretenimento para exposição ao público jovem na faixa etária de 15 a 35 anos com interesse
em tecnologia e robótica, de forma que otimize as fases de pesquisa, desenvolvimento e
construção, além de reduz as chances de insucesso e aumentar a qualidade do projeto.
A construção de um robô expositivo será realizada com componentes de hardware
eletrônico open-source de baixo custo e alta viabilidade tecnológica, com funções que
agreguem versatilidade para demonstração do produto final.
Este projeto deverá seguir as metodologias estabelecidas pelo gerente do projeto que
serão baseadas nas boas práticas de gerenciamento de projetos estabelecidas no Guia
PMBoK® do PMI®, dentro de um prazo máximo de 338 dias corridos a partir da data de início
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do projeto e com um custo total estimado de R$ 1.765.778,00 (um milhão setessentos e
sessenta e cinco mil setessentos e setenta e oito reais).

4.3.4 Justificativa do projeto
O presente projeto traz como benefício para o meio acadêmico a especificação de boas
práticas para a execução de projetos planejados, executados e gerenciados por grupos ou
pesquisadores da área de robótica.
Além de refletir um uma aplicação de marketing indireto do grupo de pesquisa o
projeto de construção de um robô expositivo também ajudará na disseminação da cultura de
gerenciamento de projetos aos integrantes do grupo, possibilitando assim evoluir a cultura de
gerencia de projetos alinhada à gestão estratégica no Grupo z-Tronics.

4.3.5 Produto do projeto
Considerando a importância do robô com o público já foi definido através de pesquisa
de campo qual o melhor design se enquadraria nas diretrizes do projeto, considerando fatores
como o nível de conhecimento do robô pelo público (fama), o nível de impacto na mídia
(repercussão), nível de interação social com o público, funcionalidades, design/aparência e o
nível de complexidade de construção. Sendo assim o modelo de robô selecionado é o
comumente chamado R2-D2, similar ao demonstrado na Figura 12, que pertence a série de
filmes de ficção científica Star War.
A partir da definição do modelo o produto principal do projeto será um robô de
segunda geração tecnológica, semi autônomo com capacidade de interação em ambientes
semi estruturados, de mobilidade veicular terrestre urbana com restrições de locomoção
omnidirecional em terrenos livres planos ou semi-inclinados (robô indoor holonômico), com
manipuladores do tipo garra pinça, hardware de controle embarcado e sistema de telemetria
apoiado por uma interface de supervisão que estabeleça o envolvimento com operador através
de comandos e comunicação sem fio.
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Tabela 14 - Tabela de características do robô.
Fonte: estruturado pelo autor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FORMATO
Dimensões
Altura
Altura estendida
Raio de comprimento total
Raio de comprimento do corpo e do domo
Composição (materiais utilizados)
Alumínio aeronáutico
Aço inoxidável austenítico escovado
Resina plástica
Plásticos estruturais
Tintas automotivas

Estrutura
Peso
Ligação entre partes metálicas
Ligação entre partes plásticas
Fixação das partes avulsas
Método de fabricação de peças avulsas
Método de adequação de partes metálicas
Sinalização e Iluminação
Display de status interno
Matriz de leds
Lanterna frontal de leds
Painel de led indicativos de estado de operação
Fonte de Energia
Entrada de alimentação elétrica externa
Saída de alimentação do adaptador interno
Alimentação secundária
Tipo de bateria
Tempo de autonomia
FUNCIONALIDADES
Atuadores
Braços extensíveis com 3 graus de liberdade
Mecanismos retráteis com 2 graus de liberdade
Mecanismos retráteis com 1 grau de liberdade
Mecanismos extensores
Garras tipo pinça
Extensores pneumáticos
Interfaces de Comunicação
Wifi
Rádio freqüência

1,00 m
1,30 m
450,00 mm
360,00 mm
Liga 2017 ou 2024
Tipo 304 (1.4301)
PVA, ABS e PLA
Technyl (Poliamidas 6.6 e 6)
Bi-componente com
catalisador ½ ou resina de
poliéster
30 kg ~ 40 kg
Soldagem TIG
Parafusos tipo Allen
Cola epox
Prototipagem 3D
Corte a laiser
LCD 8” colorido
Multicolor
Cor azul
Cor verde, azul e
vermelho
100V-240V 1.5A
50-60 Hz
12V 5A
Baterias recarregáveis
12V LI-ION
5 horas

3 un.
1 un.
5 un.
3 un.
6 un.
4 un.
IEEE 802.11ac
ZeeBee / UHF 2.4 GHz
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GPRS/GSM
Bluetooth
Infrared
Ethernet
Serial
USB
Interfaces de Controle e Supervisão
IHM PC/Robô
Radio controle
Telemetria
Sistema supervisório
Terminal de comandos
Cliente telnet (comunicação serial)

Tipo de Conectores
RJ45
DB9
USB Host
Micro USB Host
USB OTG
MicroSD
Saída de Vídeo e Áudio
VGA
DVI
HDMI
Mini projetor
Mini autofalantes MIDI-64
Saída de áudio P2
Captura de Vídeo e Áudio
Câmera digital mini cube CMOS 8 MB
Mini câmera Day / night 420 TVL
Câmera infravermelho 420 TVL IP 66
Microfone estério
Sensores
Ultra-som
Térmico
Infrared
Acelerômetro/vibração
Bússola digital
Giroscópio
Encoder incremental
Colorímetro
Toque / detecção de contato das garras
Toque / detecção de contato roda / chão
Detecção de superfície de solo

3G/4G
4.0
IrDA
IEEE 802.3z
EIA RS-232C/ RS-485
3.0
SCADA client-server
OLE for Process Control
UHF 2.4 GHz S-FHSS
MQTT 3.1 e M2M
DataLog
Interface Web
Prompt Shell Linux
Hyper-terminal ou
Gtkterm com velocidade
de 9600 bps
1 un.
1 un.
2 un.
1 un.
1 un.
1 un.
1 un.
1 un.
1 un.
1 un.
1 un.
1 un.
1 un.
1 un.
1 un.
5 un.
3 un.
1 un.
1 un.
1 un.
1 un.
2 un.
3 un.
1 un.
6 un.
3 un.
2 un.
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Sistema Operacional
Tipo
Linguagens suportadas
Base de dados suportada
Servidor web
Processamento
Arquitetura de firmware
CPU
GPU

VPU decode
Memória SDRAM
NAND Flash
Saída HDMI
Pinagem

Sistema no chip
Relógio
Alimentação interna
MOVIMENTO
Locomoção
Velocidade máxima
Velocidade angular máxima
Quantidade de rodas
Tipo de motores
Tipo de locomoção
Restrições
Tipo terreno
Inclinação máxima
Navegação
Raio de alcance do sensor ultra-som
Alcance do sensor de superfície
Controle de rotação de motores
Controle de velocidade
Acurância de graus de inclinação
INTELIGÊNCIA
Avançada
Reconhecimento de imagens
Reconhecimento de faces e gestos
Reconhecimento de movimento de objetos
Reconhecimento de comandos por voz
Intermediária
Detecção de obstáculos
Definição da distância e velocidade de obstáculos
Cálculo de rota e histórico de navegação

GNU/Linux
C/C++, PHP, Embeded
JAVA, Python.
SQLite
Apache
ARM11 family
1 GHz
400 MP
24GFLOPS
OpenGL ES 2.0
2160p quadHD vídeo
1 GP DDR3
4 GB
1080p Full HD MPEG-4
~96 I/O (GPIO, UART,
I2S audio, I2C bus, SPI,
LVDS)
RISC/SoC/DSP
Real time clock
5V / 1.5A

6,00 km/h
3,00 km/h
3 un.
AC
Omnidirecional
Indoor holonômico
25º
3,00 m
2,00 m
Precisão de 0,1º
Precisão de 0,1 km/h
Precisão de 1º
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Acionamento de atuadores lineares eletromecânicos
Baixo nível
Controle de posição GPS
Distinção de sons
Captação e reprodução de áudio
Captação e reprodução de vídeo
DETALHES
Tipo de classe
Nome
Linguagem de comunicação sonora
Cores

Precisão 10,00 m
20
0 Hz – 20 MHz
16 bits – 96000 Hz
24 fps
Astromech droid
R2-D2
D2
Beeps cacafônicos e
assobios
Branco com detalhes em
azul e preto

Figura 12 – Design do robô de modelo R2-D2.
Fonte: http://www.astromech.net.

Figura 13 – Atuadores e dispositivos do robô.
Fonte: http://www.astromech.net.
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Os produtos secundários do projeto, mas igualmente importantes serão o relatório de
fechamento do projeto, a documentação técnica, a análise de andamento das atividades e o
levantamento de riscos que serão posteriormente agregados aos ativos organizacionais do
Grupo z-Tronics.

4.3.6 Expectativas do cliente
As principais expectativas do cliente, que no caso é a gerência administrativa do
Grupo z-Tronics, são a princípio a criação de um robô expositivo, a apresentação deste robô
em um evento formal tanto para o público interno como externo, a aceitação do produto
criado pelo público escolhido, posterior impacto social a este público, a entrega de
documentação final, a análise precisa de andamento e situação do projeto é por fim a
conclusão do projeto dentro do prazo e do orçamento previsto.

4.3.7 Fatores de sucesso do projeto
O projeto de desenvolvimento de um robô envolve a integração de diversas áreas de
conhecimento técnico, a implementação de tecnologias distintas e a execução de atividades
complexas bastante interligadas umas com as outras a partir do trabalho em equipe de vários
profissionais especializados, logo este tem como principais fatores de sucesso os seguintes
itens:
a) trabalho em equipe com alta integração de membros;
b) comunicação efetiva entre os diversos colaboradores e integrantes do time do
projeto;
c) apoio irrestrito do patrocinador com foco no produto principal do projeto e não
nas diretrizes secundárias como tempo e custo;
d) utilização de metodologias eficientes que possam ser reutilizadas em futuros
projetos;
e) formalização de processos que viabilizem a eficácia na realização das atividades
de planejamento, execução, controle e finalização; e
f) padronização de documentos gerados.

79

Levado em conta os parâmetros considerados pela organização será considerado um
fator de sucesso do projeto a contínua revisão da análise SWOT, que é uma ferramenta gestão
utilizada para diagnóstico estratégico.

O modelo SWOT, que se remete a análise de

oportunidades e ameaças, pontos fortes e pontos fracos, tem como definição do seu termo as
iniciais das palavras Strenghts (pontos fortes), Weaknesses (pontos fracos), Opportunities
(oportunidades) e Threats (ameaças).
A análise SWOT do projeto buscará o sucesso deste através da identificação das
oportunidades e ameaças concretas que devem ser processadas por um sistema de gestão
dinâmica que seja capaz de atuar estrategicamente frente ao desafios de identificação e
captura de oportunidades, identificação e neutralização de ameaças (ou desestabilizações),
análise das fragilidades e vulnerabilidades existentes, sustentação de posições já conquistadas
e sua eventual expansão e por fim o equacionamento de crises de origem interna ou externa..

ANÁLISE DE AMBIENTES INTERNOS
OPORTUNIDADES
Familiarização das equipes técnicas com os equipamentos
Equipamentos robustos de fácil aquisição
AMEAÇAS
Crescimento do número de atividades para cada equipe
Indisponibilidade de acesso aos recursos físicos da organização
Falha de comunicação das equipes
Rotatividade de membros das equipes
Tabela 15 – Análise de ambientes internos.
Fonte: estruturado pelo autor.

ANÁLISE DE AMBIENTES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
Políticas de incentivo ao desenvolvimento tecnológico
Popularização da robótica no país
AMEAÇAS
Indisponibilidade de distribuidores
Crise nas empresas contratadas ou distribuidores
Falta de capacitação das empresas contratadas
Tabela 16 – Análise de ambientes externos.
Fonte: estruturado pelo autor.
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4.3.8 Restrições do projeto
Determina-se como restrições de alto nível do projeto que este não deverá exceder o
prazo de execução de um ano fiscal, a limitação orçamentária é também não poderá abranger
fatores de mantenebilidade e gerenciamento fora de sua própria esfera e integrantes.

4.3.9 Premissas do projeto
Destacam-se como premissas do projeto os seguintes apontamentos:
a) será analisado o comportamento dos colaboradores alocados para o projeto e
salientando sempre a necessidade de pessoas com perfil comprometido, inovador
e criativo;
b) as comunicações do projeto serão centralizadas e documentadas em portal web
específico, vinculado ao domínio do site do grupo www.ztronics.com.br ;
c) os documentos do projeto serão arquivados em um diretório web específico;
d) é necessário apoio irrestrito de todos os envolvidos no projeto, incluindo
consultores externos e fornecedores;
e) os membros do time do projeto deverão ter conhecimento básico em
gerenciamento de projetos;
f) os integrantes do projeto deverão ter conhecimento de informática; e
g) todo o ambiente de desenvolvimento incluindo salas, computadores, softwares
especificados, canais de comunicação como telefones e internet serão cedidos pela
organização.
Tabela 17 – Lista de softwares especificados.
Fonte: estruturado pelo autor.
ID

Descrição

Qtd.

Un.

Fornecedores

Tipo de
Fornecedor

Tempo de
contratação

01

SO Windows 7
SO Windows XP SP3
SO GNU/Linux Ubuntu
Microsoft Office Project 2010
Microsoft Project Web Acces 2010
Pacote Microsoft Office 2013
Solid Works Desing 3D
Ansys Structural
Autodesk AutoCAD Design Suite
Premium 2014
Autodesk Product Design Suite X

30

Licenças

Microsoft

Exclusivo

(Projeto)

5

Licenças

Microsoft

Exclusivo

(Projeto)

5

Licenças

Canonical

Exclusivo

(Projeto)

15

Licenças

Microsoft

Exclusivo

(Projeto)

15

Licenças

Microsoft

Exclusivo

(Projeto)

15

Licenças

Microsoft

Exclusivo

(Projeto)

10

Licenças

Solid Works

Exclusivo

(Fase VIII)

2

Licenças

Solid Works

Exclusivo

(Fase VIII)

10

Licenças

Autodesk

Exclusivo

(Fase VIII)

2

Licenças

Autodesk

Exclusivo

(Fase VIII)

02
03
04
05
06
07
08
09
10
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Inventor, AutoCAD Mechanical
Proteus Profissional Suite Design 8
11
(Ares/Isis)

5

Licenças

Labcenter
Electronics
National
Instruments
CadSoft

Exclusivo

(Fase I, II e III)

Exclusivo

(Fase I, II e III)

Exclusivo

(Fase I, II e III)

12

NI Multisim Electronics Power Pro

3

Licenças

13

Eagle PCB 6.4.0
Eclipse IDE 4.3 for C/C++
Developers
Servidores
Microcomputadores
Laptops
Impressoras a laiser
Impressora 3D Replicator 2x
Impressora a laiser colorida
Impressora multifuncional
Multímetros digitais
Multímetro analógico
Osciloscópio digital
Osciloscópio analógico
Jogos de alicates
Jogos de chaves
Jogos de ferramentas diversas
Cabos avulsos de conexão de vídeo
composto/ VGA/ DVI/ HDMI
Cabos de conexão áudio P2
Cabos de conexão de dados RJ45
Cabos de conexão serial RS 232
Cabos de conexão serial RS 485
Conversor serial para USB
Cabos de conexão de dados USB
HD 2 TB USB 3.0 externo
Pendrives de 8 GB
Fontes estabilizadoras para PC
Google Sketchup Pro 8
Linhas telefônicas
Ramais internos com central
telefônica
Ponto de acesso à internet

5

Licenças

20

Licenças

Eclipse
Foundation

Exclusivo

(Fase I, II e III)

2

Un.

-

Habituais

(Projeto)

30

Un.

-

Habituais

(Projeto)

5

Un.

-

Habituais

(Projeto)

2

Un.

-

Habituais

(Projeto)

1

Un.

Makerbot

Exclusivo

(Fase I e IX)

1

Un.

-

Habituais

(Projeto)

1

Un.

-

Habituais

(Projeto)

3

Un.

-

Habituais

(Projeto)

2

Un.

-

Habituais

(Projeto)

2

Un.

-

Habituais

(Projeto)

1

Un.

-

Habituais

(Projeto)

3

Caixa

-

Habituais

(Projeto)

3

Caixa

-

Habituais

(Projeto)

3

Caixa

-

Habituais

(Projeto)

5

Un.

-

Habituais

(Projeto)

3

Un.

-

Habituais

(Projeto)

5

Un.

-

Habituais

(Projeto)

2

Un.

-

Habituais

(Projeto)

2

Un.

-

Habituais

(Projeto)

2

Un.

-

Habituais

(Projeto)

5

Un.

-

Habituais

(Projeto)

1

Un.

-

Habituais

(Projeto)

30

Un.

-

Habituais

(Projeto)

30

Un.

-

Habituais

1

Licença

Google

Exclusivo

(Projeto)

10

Linhas

-

Habituais

(Projeto)

20

Ramais

-

Habituais

(Projeto)

5

Ponto

-

Habituais

(Projeto)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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4.3.10 Limites do projeto e exclusões específicas
Este projeto não inclui o desenvolvimento de equipamentos específicos de manufatura
de peças ou componentes, o desenvolvimento de componentes microeletrônicos como
microcontroladores, processadores e sensores, a criação ou construção de motores.
Também não está incluído nesse projeto, a elaboração de material específico de
divulgação dos eventos de abertura e encerramento é descritivos comerciais do produto
criado.
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4.3.11 Estrutura analítica preliminar do projeto
Projeto de Desenvolvimento de
um Robô Expositivo

FASE DE
INICIAÇÃO

FASE DE
MONITORAMENT
O/ACOMPANHAM
ENTO

Atividades
do Conselho
Executivo

Atividades de
Monitoramento

Estruturação
inicial do projeto

Acompanhar os
Riscos

FASE DE
PLANEJAMENTO E
AQUISIÇÕES

FASE I (Análise da
Estrutura
Mecânica)

FASE II
(Implementação
da Unidade de
Potência)

Inicialização
da F-P&A

Inicialização
da F-I

Inicialização
da F-II

Análise de ativos
organizacionais

Etapa A
(Cálculos
estruturais)

Etapa A
(Dimensionament
o de demanda)

Etapa B
(Analise de
dinâmica)

Etapa B
(Dimensionament
o de autonomia)

FASE III
(Implementação
da Unidade de
Controle e
Processamento)

FASE IV
(Implementação
da Plataforma de
Software)

FASE V
(Desenvolvimento
do Sistema de
Controle)

FASE VI
(Desenvolvimento
do Sistema de
Comunicação)

FASE VII
(Desenvolvimento
do Sistema de
Locomoção)

FASE VIII
(Desenvolvimento
do Sistema de
Navegação)

FASE IX
(Construção do
Protótipo)

Inicialização
da F-III

Inicialização
da F-IV

Inicialização
da F-V

Inicialização
da F-VI

Inicialização
da F-VII

Inicialização
da F-VIII

Inicialização
da F-IX

Etapa A
(Definição das
especificações de
processamento)

Etapa A
(Interface de
Firmware)

Etapa A
(Programação de
baixo nível)

Etapa A
(Módulo de
definição e
transmissão de
comandos)

Etapa A
(Definição de
dinamicidade de
movimentos e
locomoção)

Etapa A
(Codificação de
comportamento)

Etapa A
(Testes de
laboratório)

FASE X
(Homologação
Final)

Inicialização
da F-X

Fechamento do
balancete
financeiro

Comissionamento

Atividades finais
de encerramento

do Projeto

do Projeto

Acompanhar
Andamento

Análise
estratégica

do Projeto
Etapa de
definições

Etapa de
contratações

Etapa C
(Planificação dos
movimentos)

Organização
do evento
de abertura

Evento

Etapa de
comunicação e
convocação

Encerramento
da F-II

Etapa D (Módulo
de driver de
motor)
Etapa E (Módulo
de atuadores e
mecanismos)

(Desenho
mecânico)

Etapa F (Módulo
de sensores)

Etapa G
(Modelagem 3d)

Etapa G
(Calibração de
variáveis)

Etapa H
(Fabricação e
montagem de
peças)

Etapa B
(Modulo de
desenvolvimento
e debug)

Etapa B
(Programação de
alto nível)

Etapa B (Módulo
de telemetria)
Etapa C
(Monitoramento
remoto)

Etapa C (Modulo
operacional)
Encerramento
da F-V

Etapa C
(Interface de
comunicação)

Encerramento

Etapa F

Etapa de
aquisições

Encerramento
da F-P&A

Etapa C
(Construção de
hardware de
controle)

Etapa E
(Seleção de
materiais)

de abertura

Etapa C
(Implementação
do sistema de
alimentação e
recarga)

Etapa D
(Manipuladores
mecânicos)

Etapa B
(Detalhamento
dos circuitos
eletrônicos)

da F-IV

Etapa D
(Modulo de
criptografia e
segurança)

Etapa B
(Módulo de
orientação e
posição)

Etapa C
(Módulo de
trajetórias e
coordenadas)

Encerramento
da F-VII

Encerramento
da F-VI

Encerramento
da F-III

Etapa I
(Construção
mecânica)

Encerramento
da F-I

Figura 14 – Organograma da estrutura analítica do projeto.
Fonte: estruturado pelo autor.

Etapa B
(Módulo de
reconhecimento
de ambiente)

Etapa B
(Análise do
controle de
qualidade e
escopo)

Etapa C
(Módulo
percepção e
desvio de
obstáculos)

Etapa C
(Testes de
desempenho)

Etapa D
(Módulo de
tomada de
decisões)

Etapa D
(Aperfeiçoamento
de sistemas e
módulos)

Organização do
evento de
demonstração de
funcionamento
Evento de
demonstração de
funcionamento do
robô

Encerramento
da F-X

Etapa E
(Módulo de
coordenação de
comportamentos)

Encerramento
da F-VIII

Etapa E
(Diagnose de
sistemas, componentes e
comunicação com
operador)

Encerramento
da F-IX

FASE DE
ENCERRAMENTO
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Tabela 18 – Estrutura analítica do projeto (EAP).
Fonte: estruturado pelo autor.
ID
PACOTE DE TRABALHO
Projeto de Desenvolvimento de um Robô Expositivo
0a
FASE DE INICIAÇÃO
0a.0
Atividades do Comitê Executivo
0a.1
Estruturação inicial do projeto
0b
FASE DE MONITORAMENTO/ACOMPANHAMENTO
0b.1
Atividades de Monitoramento do Projeto
0b.2
Acompanhar os Riscos do Projeto
0b.3
Acompanhar Andamento do Projeto
0c
FASE DE PLANEJAMENTO E AQUISIÇÕES
0c.1
Inicialização da F-P&A
0c.2
Análise de ativos organizacionais
0c.3
Análise estratégica
0c.4
Etapa de definições
0c.5
Etapa de contratações
0c.6
Organização do evento de abertura
0c.7
Evento de abertura
0c.8
Etapa de comunicação e convocação
0c.9
Etapa de aquisições
0c.10
Encerramento da F-P&A
1
FASE I (Análise da Estrutura Mecânica)
1.0
Inicialização da F-I
1.1
Etapa A (Cálculos estruturais)
1.2
Etapa B (Analise de dinâmica)
1.3
Etapa C (Planificação dos movimentos)
1.4
Etapa D (Manipuladores mecânicos)
1.5
Etapa E (Seleção de materiais)
1.6
Etapa F (Desenho mecânico)
1.7
Etapa G (Modelagem 3d)
1.8
Etapa H (Fabricação e montagem de peças)
1.9
Etapa I (Construção mecânica)
1.10
Encerramento da F-I
2
FASE II (Implementação da Unidade de Potência)
2.0
Inicialização da F-II
2.1
Etapa A (Dimensionamento de demanda)
2.2
Etapa B (Dimensionamento de autonomia)
2.3
Etapa C (Implementação do sistema de alimentação e recarga)
2.4
Encerramento da F-II
3
FASE III (Implementação da Unidade de Controle e
Processamento)
3.0
Inicialização da F-III
3.1
Etapa A (Definição das especificações de processamento)
3.2
Etapa B (Detalhamento dos circuitos eletrônicos)
3.3
Etapa C (Construção de hardware de controle)
3.4
Etapa D (Módulo de driver de motor)
3.5
Etapa E (Módulo de atuadores e mecanismos)
3.6
Etapa F (Módulo de sensores)
3.7
Etapa G (Calibração de variáveis)
3.8
Encerramento da F-III
4
FASE IV (Implementação da Plataforma de Software)
4.0
Inicialização da F-IV
4.1
Etapa A (Interface de Firmware)
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4.2
4.3
4.4
5
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2

Etapa B (Modulo de desenvolvimento e debug)
Etapa C (Modulo operacional)
Encerramento da F-IV
FASE V (Desenvolvimento do Sistema de Controle)
Inicialização da F-V
Etapa A (Programação de baixo nível)
Etapa B (Programação de alto nível)
Etapa C (Monitoramento remoto)
Encerramento da F-V
FASE VI (Desenvolvimento do Sistema de Comunicação)
Inicialização da F-VI
Etapa A (Módulo de definição e transmissão de comandos)
Etapa B (Módulo de telemetria)
Etapa C (Interface de comunicação)
Etapa D (Modulo de criptografia e segurança)
Encerramento da F-VI
FASE VII (Desenvolvimento do Sistema de Locomoção)
Inicialização da F-VII
Etapa A (Definição de dinamicidade de movimentos e locomoção)
Etapa B (Módulo de orientação e posição)
Etapa C (Módulo de trajetórias e coordenadas)
Encerramento da F-VII
FASE VIII (Desenvolvimento do Sistema de Navegação)
Inicialização da F-VIII
Etapa A (Codificação de comportamento)
Etapa B (Módulo de reconhecimento de ambiente)
Etapa C (Módulo percepção e desvio de obstáculos)
Etapa D (Módulo de tomada de decisões)
Etapa E (Módulo de coordenação de comportamentos)
Encerramento da F-VIII
FASE IX (Construção do Protótipo)
Inicialização da F-IX
Etapa A (Testes de laboratório)
Etapa B (Análise do controle de qualidade e escopo)
Etapa C (Testes de desempenho)
Etapa D (Aperfeiçoamento de sistemas e módulos)
Etapa E (Diagnose de sistemas, componentes e comunicação com
operador)
Encerramento da F-IX
FASE X (Homologação Final)
Inicialização da F-X
Comissionamento
Organização do evento de demonstração de funcionamento
Evento de demonstração de funcionamento do robô
Encerramento da F-X
FASE DE ENCERRAMENTO
Fechamento do balancete financeiro
Atividades finais de encerramento
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4.3.12 Principais atividades estratégicas do projeto
As principais atividades e estratégias do projeto são:
a) Geral:
i. o custo de pessoal alocado ao projeto será considerado ao custo total do
projeto; e
ii. será estipulada uma margem de 10 % de tempo adicional a todas as atividades
previstas.
b) Análise e diagnósticos:
i. a equipe de gerenciamento do projeto ficará encarregada de fazer o
levantamento de andamento das atividades do projeto a fim de redigir o
relatório de andamento geral;
ii. o padrão adotado será o do PMI através do Guia PMBoK 4a Edição; e
iii. em caso de necessidade será contratado consultoria externa a fim de otimizar o
levantamento de soluções para potenciais riscos identificados.
c) Treinamento:
i. está previsto o treinamento do software específico e da metodologia de
gerenciamento de projetos;
ii. os treinamentos serão realizados na própria instituição em período integral ou
parcial e caso necessário;
iii. será realizada 1 turma do curso de software de gerenciamento de projetos, com
uma previsão de 3 dias de execução e carga horária de 24 horas;
iv. as reuniões de alinhamento podem incluir palestras de esclarecimentos técnicos
para os integrantes das equipes; e
v. as etapas de inicialização podem incluir cursos técnicos de pequena duração
para os integrantes das equipes.
d) Software:
i. 30 licenças do sistema operacional Microsoft Windows 7;
ii. 5 licenças do sistema operacional Microsoft Windows XP;
iii. 5 licenças do sistema operacional Umbuntu GNU/Linux;
iv. 30 licenças do Microsoft Office Project Professional com Microsoft Project
Web Access para todas as máquinas;
v. 30 licenças do Pacote Microsoft Office 2013;
vi. serviço de hospedagem web;

87

vii. serviço de repositório de arquivos digitais;
viii. 10 licenças do SolidWorks Desing 3D;
ix. 2 licenças do Ansys Structural;
x. 10 licenças do AutoCad;
xi. 5 licenças do AutoCad Eletronics;
xii. 10 licenças do Prometeus/Isis;
xiii. 20 licenças da IDE Eclipse;
xiv. todos os programas com licença não open-source também serão adquiridos
através da organização; e
xv. software online específico para gerenciamento de projetos, este por sua vez
deverá ser avaliado e adquirido.
e) Hardware:
i. 2 servidores de testes;
ii. 30 microcomputadores;
iii. 5 laptops;
iv. 2 impressoras a laiser;
v. 1 impressora a laiser colorida;
vi. 1 impressora multifuncional;
vii. 3 multímetros digitais;
viii. 2 multímetro analógico;
ix. 2 osciloscópio;
x. 3 jogos de alicates;
xi. 3 jogos de chaves;
xii. 3 jogos de ferramentas diversas;
xiii. cabos de conexão de vídeo, áudio e dados;
xiv. 1 HD externo de 2 TB para armazenamento de backup de dados; e
xv. 30 Pendrives de 8 GB.
f) Eventos:
i. evento de abertura com duração de 4 horas;
ii. evento de encerramento com duração de 4 horas;
iii. contratação de empresa terceirizada para disponibilização de coffbrack; e
iv. entrega de certificados aos participantes do projeto.
g) Protótipo:
i. ferramentas específicas para construção do protótipo;
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ii. materiais de construção (madeiras, metais, plásticos e etc);
iii. construção de um protótipo; e
iv. realização de testes de comissionamento.
h) Padronização:
i. padronização de documentos;
ii. levantamento de processos executados durante as atividades; e
iii. aprovação da padronização de relatórios e arquivos pelo gerente de projeto.

4.3.13 Entregas do projeto
As entregas específicas do projeto são:
a) robô expositivo construído e funcional;
b) demonstração do funcionamento do robô;
c) apresentação da analise final de execução das atividades do projeto;
d) relatório de detalhamento contábil final entregue;
e) documentação técnica arquivada;
f)

web site do projeto atualizado; e

g) relatório de encerramento de projeto entregue.

4.3.14 Orçamento do projeto
O projeto prevê um gasto adicional de até 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil
reais), incluindo todas as reservas gerenciais. Sendo que as reservas gerenciais e de
contingências somadas não podem ultrapassar R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais), que representam 55,5 % do orçamento total das reservas gerenciais.
Devido ao fato de que as despesas com pessoal e recursos internos serem consideradas
dentro do orçamento do projeto as antecipações e atrasos poderão deslocar o fluxo de caixa do
projeto.

4.3.15 Plano de entregas e marcos do projeto
A execução das atividades incluídas nos pacotes de trabalho terá início específico
ainda a ser determinado, por isso se levará como base a data de 02 de janeiro de 2014, logo o
projeto deverá durar aproximadamente 1 ano. As fases de planejamento do projeto e de
finalização já estão presentes dentro do cronograma do projeto.
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Tabela 19 – Lista de marcos do projeto.
Fonte: estruturado pelo autor.
FASE DA
RESPECTIVA
DESCRIÇÃO
ENTREGA
[Gerente de Projetos definido]
FASE DE INICIAÇÃO
[TAP aprovado]
[Convocação dos lideres de equipe e
coordenadores realisada]
[RA da F-P&A realizada]
[Análise de ativos organizacionais
finalizada]
[Análise estratégica finalizada]
[Definições específicas de recursos
materiais finalizadas]
[Definições específicas de recursos
humanos finalizadas]
[Análise do cronograma
organizacional finalizada]
[Planejamento oficial do projeto
finalizado]
[Pré-convocação de colaboradores
FASE DE
finalizadas]
PLANEJAMENTO E
[Contratações de colaboradores
AQUISIÇÕES
finalizadas]
[Envio dos convites do evento de
abertura enviados]
[Evento de abertura realizado]
[Criação de portal web finalizada]
[Curso de software específico de
gerenciamento finalizado]
[Definições específicas de aquisições
finalizadas]
[Fornecedores selecionados]
[Aquisições de softwares finalizadas]
[Aquisições de hardwares finalizadas]
[Aquisições diversas finalizadas]
[RFF da F-P&A realizada]
[Convocação da F-I realizada]
[RA da F-I realizada]
[RPC da F-I_E-A realizada]
[RPC da F-I_E-B realizada]
[RPC da F-I_E-C realizada]
FASE I (Análise da
[RPC da F-I_E-D realizada]
Estrutura Mecânica)
[RPC da F-I_E-E realizada]
[RPC da F-I_E-F realizada]
[RPC da F-I_E-G realizada]
[RPC da F-I_E-H realizada]
[RPC da F-I_E-I realizada]
[RFF da F-I realizada]
[Convocação da F-II realizada]
[RA da F-II realizada]
FASE II (Implementação [RPC da F-II_E-A realizada]
da Unidade de Potência)
[RPC da F-II_E-B realizada]
[RPC da F-II_E-C realizada]
[RFF da F-II realizada]

DATA
LIMITE
Seg 06/01/14
Qua 15/01/14
Qui 16/01/14
Sex 17/01/14
Sex 24/01/14
Qua 29/01/14
Qui 30/01/14
Sex 31/01/14
Qua 05/02/14
Qui 06/02/14
Qui 13/02/14
Sex 14/02/14
Qua 19/02/14
Qui 20/02/14
Sex 28/02/14
Sex 21/02/14
Seg 24/02/14
Qui 06/03/14
Qui 27/03/14
Qui 27/03/14
Qui 27/03/14
Seg 31/03/14
Ter 01/04/14
Qua 02/04/14
Ter 15/04/14
Ter 22/04/14
Sex 02/05/14
Qui 15/05/14
Ter 27/05/14
Sex 13/06/14
Seg 21/07/14
Seg 28/07/14
Ter 09/09/14
Qua 10/09/14
Qui 03/04/14
Sex 04/04/14
Qua 09/04/14
Seg 21/04/14
Ter 13/05/14
Qua 14/05/14
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FASE III
(Implementação da
Unidade de Controle e
Processamento)

FASE IV
(Implementação da
Plataforma de Software)

FASE V
(Desenvolvimento do
Sistema de Controle)

FASE VI
(Desenvolvimento do
Sistema de
Comunicação)

FASE VII
(Desenvolvimento do
Sistema de Locomoção)

FASE VIII
(Desenvolvimento do
Sistema de Navegação)

FASE IX (Construção do
Protótipo)

FASE X (Homologação
Final)

[Convocação da F-III realizada]
[RA da F-III realizada]
[RPC da F-III_E-A realizada]
[RPC da F-III_E-B realizada]
[RPC da F-III_E-C realizada]
[RPC da F-III_E-D realizada]
[RPC da F-III_E-E realizada]
[RPC da F-III_E-F realizada]
[RPC da F-III_E-G realizada]
[RFF da F-III realizada]
[Convocação da F-IV realizada]
[RA da F-IV realizada]
[RPC da F-IV_E-A realizada]
[RPC da F-IV_E-B realizada]
[RPC da F-IV_E-C realizada]
[RFF da F-IV realizada]

Seg 07/04/14
Ter 08/04/14
Sex 18/04/14
Qua 23/04/14
Ter 27/05/14
Sex 30/05/14
Sex 30/05/14
Qui 24/07/14
Sex 01/08/14
Seg 04/08/14
Seg 07/04/14
Ter 08/04/14
Qua 21/05/14
Qua 11/06/14
Ter 24/06/14
Qua 25/06/14

[Convocação da F-V realizada]
[RA da F-V realizada]
[RPC da F-V_E-A realizada]
[RPC da F-V_E-B realizada]
[RPC da F-V_E-C realizada]
[RFF da F-V realizada]
[Convocação da F-VI realizada]
[RA da F-VI realizada]
[RPC da F-VI_E-A realizada]
[RPC da F-VI_E-B realizada]
[RPC da F-VI_E-C realizada]
[RPC da F-VI_E-D realizada]
[RFF da F-VI realizada]
[Convocação da F-VII realizada]
[RA da F-VII realizada]
[RPC da F-VII_E-A realizada]
[RPC da F-VII_E-B realizada]
[RPC da F-VII_E-C realizada]
[RFF da F-VII realizada]
[Convocação da F-VIII realizada]
[RA da F-VIII realizada]
[RPC da F-VIII_E-A realizada]
[RPC da F-VIII_E-B realizada]
[RPC da F-VIII_E-C realizada]
[RPC da F-VIII_E-D realizada]
[RPC da F-VIII_E-E realizada]
[RFF da F-VIII realizada]
[Convocação da F-IX realizada]
[RA da F-IX realizada]
[RPC da F-IX_E-A realizada]
[RPC da F-IX_E-B realizada]
[RPC da F-IX_E-C realizada]
[RPC da F-IX_E-D realizada]
[RPC da F-IX_E-E realizada]
[RFF da F-IX realizada]
[Convocação da F-X realizada]
[RA da F-X realizada]
[Comissionamento realizado]
[Envio de convites para o evento de

Qui 26/06/14
Sex 27/06/14
Seg 11/08/14
Sex 15/08/14
Sex 24/10/14
Qui 26/06/14
Seg 30/06/14
Ter 01/07/14
Qua 03/09/14
Ter 30/09/14
Qua 05/11/14
Qua 05/11/14
Qui 06/11/14
Seg 27/10/14
Ter 28/10/14
Qua 12/11/14
Qui 27/11/14
Sex 12/12/14
Seg 15/12/14
Qua 29/10/14
Qui 30/10/14
Ter 18/11/14
Ter 18/11/14
Qui 04/12/14
Ter 23/12/14
Sex 02/01/15
Seg 05/01/15
Ter 06/01/15
Qua 07/01/15
Sex 16/01/15
Ter 20/01/15
Qua 28/01/15
Ter 10/02/15
Qui 05/03/15
Sex 06/03/15
Seg 09/03/15
Ter 10/03/15
Seg 16/03/15
Qui 26/03/15
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FASE DE
ENCERRAMENTO

demonstração de funcionamento
realizado]
[Evento de demonstração de
funcionamento do robô realizado]
[RFF da F-X realizada]
[RFC realizada]
[Entrega do relatório de detalhamento
contábil final realizada]
[Entrega do relatório de encerramento
de projeto realizada]
[Temo de aceite de finalização do
projeto assinado]
[REP realizada]

Sex 27/03/15
Seg 30/03/15
Sex 03/04/15
Seg 13/04/15
Seg 20/04/15
Seg 20/04/15
Seg 20/04/15

4.3.16 Riscos iniciais do projeto
Os fatores não previstos que podem alterar o planejamento do projeto, tidos como
riscos e ocorrências de um evento ou mais eventos que possam comprometer o andamento do
projeto (cronograma, orçamento e qualidade) em alto nível estão identificados logo a seguir:
d) Riscos de projeto:
iv. Cronograma:
o extensão do prazo de compra ou criação de peças e equipamentos
terceirizados; e
o retrabalho na criação dos módulos de hardware ou software.
v. Pessoal:
o indisponibilidade de pessoal qualificado para execução do projeto;
o impossibilidade de integração da equipe de definição e especificação durante
o estudo de viabilidade ou fases de desenvolvimento; e
o saída e mudança de quadro de pessoal técnico durante as fases de
desenvolvimento.
vi. Orçamento:
o aprovação orçamental tardia ou parcial;
o necessidade de compra de ferramentas de desenvolvimento não previstas;
o custos alfandegários inclusos nas aquisições efetuadas através de
importações; e
o flutuação de cambio para moeda estrangeira (dólar e euro).
e) Riscos técnicos:
i. Análise, design, implementação e testes:
o mudança nas especificações de estrutura ou design devido a
indisponibilidade de materiais no mercado;
o surgimento de fatores que impeçam a execução de testes; e
o surgimento de fatores que impeçam a demonstração de funcionamento.
ii. Ferramentas de hardware e software:
o defeitos imprevistos em equipamentos de testes ou de desenvolvimento;
o atualizações de softwares utilizados; e
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o inviabilidade de aquisições de equipamentos, softwares ou componentes
devido à obsolescência destes.
f) Riscos de negócios:
i. Mudanças no Mercado, novas estratégias:
o verificação de definição final inviável de hardwares e softwares empregados
no desenvolvimento;
o impossibilidade de compra de equipamento devido a fatores políticos; e
o indisponibilidade de fornecedores de equipamentos reserva.
ii. Requisitos e Restrições organizacionais:
o modificação de requisitos após termino das fases de desenvolvimento; e
o modificação das restrições organizacionais após o início do projeto.
4.3.17 Requisitos de gerenciamento de configuração e mudanças do projeto
Será definido um repositório digital de documentos para o arquivamento das versões
da declaração de escopo do projeto, de modo a facilitar e acompanhar todo o processo de
solicitação de mudanças do projeto.
Todas as solicitações de mudanças e alterações de configuração da declaração de
escopo deverão ser submetidas à análise dos responsáveis pelo controle das atividades
diretamente envolvidas, seguida de levantamento de potenciais riscos e depois serem
encaminhadas ao gerente de projeto para aprovação, como demonstrado na Figura 10 que
mostra o fluxograma de controle de configurações.
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4.4 DICIONÁRIO DA EAP
Tabela 20 – Dicionário da EAP.
Fonte: estruturado pelo autor.
ID
0a.0

PACOTE DE TRABALHO
Atividades do Comitê Executivo

0a.1

Estruturação inicial do projeto

0b.1

Atividades de Monitoramento do Projeto

0b.2

Acompanhar os Riscos do Projeto

0b.3

Acompanhar Andamento do Projeto

DESCRIÇÃO
Etapa com objetivos de definir do gerente de
projetos
Etapa que engloba a reunião de abertura, a
análise geral do projeto e a entrega do termo de
abertura do projeto
Tem como objetivo analisar as atividades de
monitoramento das fases do projeto
Tem como objetivo analisar os riscos do projeto

RESPONSÁVEL
Comitê Executivo
Gerente de Projetos
Gerente de Projetos
Gerente de Projetos

Inclui todas as atividades de apoio secundário
para a execução do projeto
Gerente de Projetos

0c.1

0c.2

0c.3

0c.4

0c.5

Inicialização da F-P&A

Análise de ativos organizacionais

Análise estratégica

Etapa de definições

Etapa de contratações

Etapa de inicialização de faze que compreende
as atividades de convocação de integrantes e
realização da reunião de alinhamento
Etapa para realização do levantamento
documentação e padrões, recursos materiais,
recursos humanos disponíveis é agenda
organizacional
Etapa para realização do levantamento de metas
organizacionais e verificação de oportunidades e
ameaças do projeto
Etapa para realização de definições específicas
recursos materiais, recursos humanos e do
cronograma organizacional relativos ao projeto
Etapa que vislumbra a realização das
contratações internas e externas de recursos

Gerente de Projetos

Coordenador da equipe
administrativa

RECURSOS
Alocação do Comitê
Executivo
Alocação do Comitê
Executivo e o gerente de
projetos
Alocação da equipe de
gerenciamento do projeto
Alocação da equipe de
gerenciamento do projeto
Alocação da equipe de
gerenciamento do projeto, da
equipe administrativa, da
equipe contábil, da equipe de
comunicação interna e
externa
Alocação de todos os
integrantes que atuarão na
faze
Alocação do conselho
consultivo

Gerente de Projetos

Alocação do conselho
consultivo

Gerente de Projetos

Alocação do conselho
consultivo

Coordenador da equipe
administrativa

Alocação da equipe
administrativa
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0c.6

0c.7

Organização do evento de abertura

Evento de abertura

0c.8

Etapa de comunicação e convocação

0c.9

Etapa de aquisições

0c.10

Encerramento da F-P&A

humanos
Etapa que visa realizar o pré-planejamento do
evento de abertura e a contratação da empresa
de coffbrake, alocação do espaço para o evento
e por fim envio de convites
Evento que visa integrar todos os colaboradores
que irão atuar no projeto

1.1

Etapa A (Cálculos estruturais)

Etapa de agendamento de convocação de
integrantes do projeto e ajuste dos canais de
comunicação
Etapa que vislumbra os processos de aquisições
para o projeto
Etapa de encerramento de faze que compreende
a atividade de arquivamento da documentação
gerada e realização da reunião de fechamento de
faze
Etapa de inicialização de faze que compreende
as atividades de convocação de integrantes e
realização da reunião de alinhamento
Etapa para executar os cálculos estruturais

1.2

Etapa B (Analise de dinâmica)

Etapa para realizar a análise de dinâmica

1.3

Etapa C (Planificação dos movimentos)

1.4

Etapa D (Manipuladores mecânicos)

1.5

Etapa E (Seleção de materiais)

1.6

Etapa F (Desenho mecânico)

Etapa para realizar a análise de planificação de
movimentos
Etapa para realizar a análise dos atuadores e
mecanismos do robô
Etapa para realizar a seleção de materiais
utilizados para construção da estrutura do robô
Etapa para criar os desenhos técnicos

1.7

Etapa G (Modelagem 3d)

1.8

Etapa H (Fabricação e montagem de peças)

Etapa para criar os desenhos 3D e executar a
análise de esforços computadorizada
Etapa de fabricação e montagem de peças

1.9

Etapa I (Construção mecânica)

Etapa de construção mecânica

1.0

Inicialização da F-I

Gerente de Projetos

Gerente de Projetos
Coordenador da equipe de
comunicação
Coordenador da equipe
contábil
Gerente de Projetos

Gerente de Projetos
Líderes de Equipes
Líderes de Equipes
Líderes de Equipes
Líderes de Equipes
Líderes de Equipes
Líderes de Equipes
Líderes de Equipe
Líderes de Equipe
Líderes de Equipe

Alocação do conselho
consultivo

Alocação do conselho
consultivo e colaboradores da
organização
Alocação do conselho
consultivo
Alocação da equipe contábil
Alocação dos líderes de
equipe e da equipe de
gerenciamento do projeto
Alocação de todos os
integrantes que atuarão na
faze
Alocação da equipe de
mecânica
Alocação da equipe de
mecânica
Alocação da equipe de
mecânica
Alocação da equipe de
mecânica
Alocação da equipe de
mecânica
Alocação da equipe de
mecânica
Alocação da equipe de
mecânica
Alocação da equipe de
mecânica
Alocação da equipe de
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1.10

2.0

2.1

Encerramento da F-I

Inicialização da F-II

Etapa A (Dimensionamento de demanda)

2.2

Etapa B (Dimensionamento de autonomia)

2.3

Etapa C (Implementação do sistema de alimentação
e recarga)

2.4

3.0

3.1

Encerramento da F-II

Inicialização da F-III

Etapa A (Definição das especificações de
processamento)

Etapa de encerramento de faze que compreende
a atividade de arquivamento da documentação
gerada e realização da reunião de fechamento de
faze
Etapa de inicialização de faze que compreende
as atividades de convocação de integrantes e
realização da reunião de alinhamento
Etapa para realização de levantamento de
demanda de corrente, voltagem e potência
elétrica
Etapa para levantamento da autonomia elétrica
necessária e definição do banco de baterias
Etapa para construção do sistema de potência
elétrica, do filtro de segurança elétrica e para
realização dos testes
Etapa de encerramento de faze que compreende
a atividade de arquivamento da documentação
gerada e realização da reunião de fechamento de
faze
Etapa de inicialização de faze que compreende
as atividades de convocação de integrantes e
realização da reunião de alinhamento
Etapa para realização do levantamento de
funcionalidades específicas do hardware
eletrônico
Etapa para realização do detalhamento do
circuito elétrico
Etapa de construção da placa de processamento

3.2

Etapa B (Detalhamento dos circuitos eletrônicos)

3.3

Etapa C (Construção de hardware de controle)

3.4

Etapa D (Módulo de driver de motor)

3.5

Etapa E (Módulo de atuadores e mecanismos)

Etapa de construção dos drivers de motores
utilizados
Etapa de construção do módulo de atuadores

3.6

Etapa F (Módulo de sensores)

Etapa de construção do módulo de sensores

3.7

Etapa G (Calibração de variáveis)

Etapa para realizar a calibração dos sensores e
atuadores

Gerente de Projetos

Gerente de Projetos

Líderes de Equipes
Líderes de Equipes
Líderes de Equipes

Gerente de Projetos

Gerente de Projetos

Líderes de Equipes
Líderes de Equipes
Líderes de Equipes
Líderes de Equipes
Líderes de Equipes
Líderes de Equipes
Líderes de Equipes

mecânica
Alocação dos líderes de
equipe e da equipe de
gerenciamento do projeto
Alocação de todos os
integrantes que atuarão na
faze
Alocação da equipe
eletrotécnica
Alocação da equipe
eletrotécnica
Alocação da equipe
eletrotécnica
Alocação dos líderes de
equipe e da equipe de
gerenciamento do projeto
Alocação de todos os
integrantes que atuarão na
faze
Alocação da equipe de
controle e automação
Alocação da equipe de
controle e automação
Alocação da equipe de
controle e automação
Alocação da equipe de
controle e automação
Alocação da equipe de
controle e automação
Alocação da equipe de
controle e automação
Alocação da equipe de
controle e automação

96

3.8

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

5.0

5.1

5.2

5.3

Encerramento da F-III

Inicialização da F-IV

Etapa A (Interface de Firmware)

Etapa B (Modulo de desenvolvimento e debug)

Etapa C (Modulo operacional)

Encerramento da F-IV

Inicialização da F-V

Etapa A (Programação de baixo nível)

Etapa B (Programação de alto nível)

Etapa C (Monitoramento remoto)

Etapa de encerramento de faze que compreende
a atividade de arquivamento da documentação
gerada e realização da reunião de fechamento de
faze
Etapa de inicialização de faze que compreende
as atividades de convocação de integrantes e
realização da reunião de alinhamento
Etapa de construção do módulo de firmware da
placa de processamento

Etapa de construção do módulo de
desenvolvimento e debug

Etapa para realização de testes com os módulos
de desenvolvimento e debug operacionalizados

Etapa de encerramento de faze que compreende
a atividade de arquivamento da documentação
gerada e realização da reunião de fechamento de
faze
Etapa de inicialização de faze que compreende
as atividades de convocação de integrantes e
realização da reunião de alinhamento
Etapa de criação das funções de baixo nível e
integrar essas a plataforma de firmware

Etapa de criação das funções de alto nível de
programação

Etapa de integração do módulo de telemetria
com o sistema de controle

Gerente de Projetos

Gerente de Projetos

Líderes de Equipes

Líderes de Equipes

Líderes de Equipes

Gerente de Projetos

Gerente de Projetos

Líderes de Equipes

Líderes de Equipes

Líderes de Equipes

Alocação dos líderes de
equipe e da equipe de
gerenciamento do projeto
Alocação de todos os
integrantes que atuarão na
faze
Alocação da equipe de
controle e automação e da
equipe de desenvolvimento
de software
Alocação da equipe de
controle e automação e da
equipe de desenvolvimento
de software
Alocação da equipe de
controle e automação e da
equipe de desenvolvimento
de software
Alocação dos líderes de
equipe e da equipe de
gerenciamento do projeto
Alocação de todos os
integrantes que atuarão na
faze
Alocação da equipe de
controle e automação e da
equipe de desenvolvimento
de software
Alocação da equipe de
controle e automação e da
equipe de desenvolvimento
de software
Alocação da equipe de
controle e automação e da
equipe de desenvolvimento
de software
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5.4

6.0

6.1

Encerramento da F-V

Inicialização da F-VI

6.2

Etapa A (Módulo de definição e transmissão de
comandos)
Etapa B (Módulo de telemetria)

6.3

Etapa C (Interface de comunicação)

6.4

Etapa D (Modulo de criptografia e segurança)

6.5

Encerramento da F-VI

7.0

7.1

Inicialização da F-VII

Etapa A (Definição de dinamicidade de movimentos
e locomoção)

Etapa de encerramento de faze que compreende
a atividade de arquivamento da documentação
gerada e realização da reunião de fechamento de
faze
Etapa de inicialização de faze que compreende
as atividades de convocação de integrantes e
realização da reunião de alinhamento
Etapa para construção do módulo de
transmissão de comandos
Etapa para construção do módulo de telemetria
Etapa para construção da interface de
comunicação
Etapa para construção do módulo de
criptografia e segurança
Etapa de encerramento de faze que compreende
a atividade de arquivamento da documentação
gerada e realização da reunião de fechamento de
faze
Etapa de inicialização de faze que compreende
as atividades de convocação de integrantes e
realização da reunião de alinhamento
Etapa para definição de dinamicidade de
movimentos e locomoção

Gerente de Projetos

Gerente de Projetos
Líderes de Equipes
Líderes de Equipes
Líderes de Equipes
Líderes de Equipes

Gerente de Projetos

Gerente de Projetos

Líderes de Equipes

7.2

Etapa B (Módulo de orientação e posição)

Etapa para construção do módulo de orientação
e posição
Líderes de Equipes

7.3

Etapa C (Módulo de trajetórias e coordenadas)

Etapa para construção do módulo de trajetórias
e coordenadas
Líderes de Equipes

7.4

Encerramento da F-VII

Etapa de encerramento de faze que compreende

Gerente de Projetos

Alocação dos líderes de
equipe e da equipe de
gerenciamento do projeto
Alocação de todos os
integrantes que atuarão na
faze
Alocação da equipe de
controle e automação
Alocação da equipe de
controle e automação
Alocação da equipe de
controle e automação
Alocação da equipe de
controle e automação
Alocação dos líderes de
equipe e da equipe de
gerenciamento do projeto
Alocação de todos os
integrantes que atuarão na
faze
Alocação da equipe de
controle e automação, da
equipe de desenvolvimento
de software e da equipe de
mecânica
Alocação da equipe de
controle e automação, da
equipe de desenvolvimento
de software e da equipe de
mecânica
Alocação da equipe de
controle e automação, da
equipe de desenvolvimento
de software e da equipe de
mecânica
Alocação dos líderes de
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8.0

8.1

Inicialização da F-VIII

Etapa A (Codificação de comportamento)

a atividade de arquivamento da documentação
gerada e realização da reunião de fechamento de
faze
Etapa de inicialização de faze que compreende
as atividades de convocação de integrantes e
realização da reunião de alinhamento
Etapa para levantamento da codificação de
comportamento

equipe e da equipe de
gerenciamento do projeto

Gerente de Projetos

Líderes de Equipes

8.2

Etapa B (Módulo de reconhecimento de ambiente)

Etapa para construção do módulo de detecção
de ambiente
Líderes de Equipes

8.3

Etapa C (Módulo percepção e desvio de obstáculos)

Etapa para construção do módulo de percepção
e desvio de obstáculos
Líderes de Equipes

8.4

Etapa D (Módulo de tomada de decisões)

Etapa para construção do módulo de tomada de
decisões
Líderes de Equipes

8.5

Etapa E (Módulo de coordenação de
comportamentos)

Etapa para construção do módulo de
coordenação de comportamento
Líderes de Equipes

8.6

9.0

Encerramento da F-VIII

Inicialização da F-IX

Etapa de encerramento de faze que compreende
a atividade de arquivamento da documentação
gerada e realização da reunião de fechamento de
faze
Etapa de inicialização de faze que compreende
as atividades de convocação de integrantes e
realização da reunião de alinhamento

Gerente de Projetos

Gerente de Projetos

Alocação de todos os
integrantes que atuarão na
faze
Alocação da equipe de
controle e automação, da
equipe de desenvolvimento
de software e da equipe de
mecânica
Alocação da equipe de
controle e automação, da
equipe de desenvolvimento
de software e da equipe de
mecânica
Alocação da equipe de
controle e automação, da
equipe de desenvolvimento
de software e da equipe de
mecânica
Alocação da equipe de
controle e automação, da
equipe de desenvolvimento
de software e da equipe de
mecânica
Alocação da equipe de
controle e automação, da
equipe de desenvolvimento
de software e da equipe de
mecânica
Alocação dos líderes de
equipe e da equipe de
gerenciamento do projeto
Alocação de todos os
integrantes que atuarão na
faze
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9.1

Etapa A (Testes de laboratório)

9.2

Etapa B (Análise do controle de qualidade e escopo)

9.3

Etapa C (Testes de desempenho)

9.4

Etapa D (Aperfeiçoamento de sistemas e módulos)

9.5

Etapa E (Diagnose de sistemas, componentes e
comunicação com operador)
Encerramento da F-IX

9.6

10.0

Inicialização da F-X

10.1

Comissionamento

10.2

Organização do evento de demonstração de
funcionamento
Evento de demonstração de funcionamento do robô

10.3

10.4

Encerramento da F-X

11.1

Fechamento do balancete financeiro

11.2

Atividades finais de encerramento

Etapa de testes de laboratório dos módulos do
robô
Etapa de análise de requisitos e funções
implementadas
Etapa para realização dos testes de desempenho
Etapa para aperfeiçoamento de sistemas e
módulos do robô
Etapa de diagnose de sistemas, componentes e
comunicação com operador
Etapa de encerramento de faze que compreende
a atividade de arquivamento da documentação
gerada e realização da reunião de fechamento de
faze
Etapa de inicialização de faze que compreende
as atividades de convocação de integrantes e
realização da reunião de alinhamento
Etapa para realização do comissionamento de
funcionamento do robô
Etapa para realizar a organização do evento de
demonstração de funcionamento
Etapa para realização do evento de
demonstração de funcionamento
Etapa de encerramento de faze que compreende
a atividade de arquivamento da documentação
gerada e realização da reunião de fechamento de
faze
Etapa para realização do fechamento do
balancete financeiro
Etapa para realização da reunião de
encerramento, entrega do relatório final do
projeto e do termo de finalização do projeto

Líderes de Equipe
Líderes de Equipe
Líderes de Equipe
Líderes de Equipe
Líderes de Equipe

Gerente de Projetos

Gerente de Projetos
Gerente de Projetos
Gerente de Projetos
Gerente de Projetos

Gerente de Projetos
Coordenador da equipe
contábil
Gerente de Projetos

Alocação de todas as equipes
técnicas
Alocação de todas as equipes
técnicas
Alocação de todas as equipes
técnicas
Alocação de todas as equipes
técnicas
Alocação de todas as equipes
técnicas
Alocação dos líderes de
equipe e da equipe de
gerenciamento do projeto
Alocação de todos os
integrantes que atuarão na
faze
Alocação de todas as equipes
técnicas
Alocação de todas as equipes
técnicas
Alocação de todas as equipes
técnicas, Comitê Executivo e
público em geral
Alocação dos líderes de
equipe e da equipe de
gerenciamento do projeto
Alocação da equipe contábil
Alocação do conselho
consultivo
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4.5 PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO DO PROJETO
4.5.1 Processos de gerenciamento de tempo
O gerenciamento do tempo do projeto será realizado utilização do Microsoft Office
Project e do software específico de gerenciamento do projeto, a partir do monitoramento e
acompanhamento da execução das atividades previstas para o projeto.
A atualização dos prazos do projeto será realizada no Microsoft Project, através de
publicação no portal web do projeto que conterão informações como gráfico de Gantt,
diagrama de rede, percentual completo e diagrama de marcos.
A avaliação de desempenho do projeto será realizada através da análise de valor
agregado, onde o custo e o prazo do projeto serão acompanhados em um único processo de
controle através do software específico de gerenciamento do projeto.
Serão consideradas críticas todas as atividades que não disponham de uma folga de
atraso ou adiantamento de 10% do tempo de execução previsto. Folgas no cronograma
menores que 1% ou menos não serão consideradas, devido à possibilidade de remanejamento
de horas de trabalho no projeto.
Todas as mudanças no prazo inicialmente previsto para o projeto devem ser avaliadas
e classificadas dentro do sistema de controle de mudanças de tempo, juntamente com a
reanalise de riscos intrínsecos a estas mudanças.
Serão considerados atrasos os decorrentes de medidas corretivas, que, se
influenciadoras do sucesso do projeto, deverão ser integradas ao plano. Inovações e novos
recursos não serão abordados pelo gerenciamento de tempo e serão passíveis de negociação
de prazos ou serão ignorados.
A atualização da linha de base do projeto somente será permitida com autorização
expressa do gerente do projeto e da gerência administrativa, sendo a linha de base anterior
arquivada, documentada e publicada para fins de lições aprendidas.
Todas as solicitações de mudança nos prazos previamente definidos devem ser feitas
por escrito através do formulário de solicitação de alteração do plano de gerenciamento.
Quando aprovadas deverá ser enviado um comunicado por e-mail aos integrantes do Conselho
Consultivo, conforme descrito no plano de comunicação do projeto.
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4.5.2 Cronograma do projeto
O prazo total de execução do projeto é de 338 dias, aproximadamente 1 ano, como
demonstrado na Tabela 21.

102

Tabela 21 – Cronograma do projeto.
Fonte: estruturado pelo autor.
ID

TAREFA

DURAÇÃO

ORDEM

PRED.

INÍCIO

TÉRMINO

RECURSOS

Projeto de Desenvolvimento de um Robô Expositivo

338 dias

1

02/01/14

20/04/15

0a

10 dias

2

02/01/14

15/01/14

3 dias

3

02/01/14

06/01/14

02/01/14

02/01/14

CE

0a.0

FASE DE INICIAÇÃO
Atividades do Comitê Executivo

0a.0.1

Definir patrocinadores oficiais do projeto

1 dia

4

0a.0.2

Reunir Comitê Executivo do projeto

1 dia

5

4

03/01/14

03/01/14

CE

0a.0.3

Definir gerente de projeto

1 dia

6

5

06/01/14

06/01/14

CE

Estruturação inicial do projeto

7 dias

8

7

07/01/14

15/01/14

0a.1.1

Realizar a reunião de abertura

1 dia

9

07/01/14

07/01/14

GP[50%];CE[50%]

0a.1.2

Realizar a analise geral do projeto

5 dias

10

9

08/01/14

14/01/14

GP

0a.1.3

Homologar e apresentar o TAP

1 dia

11

10

15/01/14

15/01/14

GP[50%];CE[50%]

326 dias

13

12

16/01/14

16/04/15

313 dias

14

12

16/01/14

30/03/15

0a.1

0b
0b.1

FASE DE MONITORAMENTO/ACOMPANHAMENTO
Atividades de Monitoramento do Projeto

0b.1.1

Monitorar F-P&A

53 dias

15

28II

16/01/14

31/03/14

EGP[5%]

0b.1.2

Monitorar F-I

117 dias

16

109II

01/04/14

10/09/14

EGP[5%]

0b.1.3

Monitorar F-II

30 dias

17

194II

03/04/14

14/05/14

EGP[5%]

0b.1.4

Monitorar F-III

86 dias

18

238II

07/04/14

04/08/14

EGP[5%]

0b.1.5

Monitorar F-IV

58 dias

19

309II

07/04/14

25/06/14

EGP[5%]

0b.1.6

Monitorar F-V

87 dias

20

380II

30/06/14

28/10/14

EGP[5%]

0b.1.7

Monitorar F-VI

94 dias

21

336II

26/06/14

04/11/14

EGP[5%]

0b.1.8

Monitorar F-VII

36 dias

22

429II

27/10/14

15/12/14

EGP[5%]

0b.1.9

Monitorar F-VIII

49 dias

23

460II

29/10/14

05/01/15

EGP[5%]

0b.1.10

Monitorar F-IX

44 dias

24

498II

06/01/15

06/03/15

EGP[5%]

0b.1.11

Monitorar F-X

16 dias

25

543II

09/03/15

30/03/15

EGP[5%]
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0b.2

Acompanhar os Riscos do Projeto

326 dias

26

28II

16/01/14

16/04/15

EGP[5%]

0b.3

Acompanhar Andamento do Projeto

273 dias

27

109II

01/04/14

16/04/15

EGP[10%];EA;
EC;ECIE

53 dias

28

12

16/01/14

31/03/14

2 dias

29

16/01/14

17/01/14

16/01/14

16/01/14

EGP

0c
0c.1

FASE DE PLANEJAMENTO E AQUISIÇÕES
Inicialização da F-P&A

0c.1.1

Convocar lideres de equipe e coordenadores

1 dia

30

0c.1.2

Realizar a RA da F-P&A

1 dia

32

31

17/01/14

17/01/14

CC

5 dias

34

33

20/01/14

24/01/14

CC

20/01/14

23/01/14

0c.2

Análise de ativos organizacionais

0c.2.1

Fazer o levantamento de documentação e padrões

4 dias

35

0c.2.2

Fazer o levantamento de recursos materiais disponíveis

4 dias

36

35II

20/01/14

23/01/14

0c.2.3

Fazer o levantamento de recursos humanos disponíveis

4 dias

37

35II

20/01/14

23/01/14

0c.2.4

Fazer o levantamento da agenda organizacional

4 dias

38

35II

20/01/14

23/01/14

0c.2.5

Realizar a RPC da F-P&A_E-AAO

1 dia

39

38

24/01/14

24/01/14

3 dias

41

40

27/01/14

29/01/14

1 dia

42

27/01/14

27/01/14

1 dia

43

42II

27/01/14

27/01/14

0c.3
0c.3.1
0c.3.2

Análise estratégica
Fazer o levantamento das metas organizacionais atuais
Fazer o levantamento das metas minimamente aceitáveis e metas
"esticadas"

0c.3.3

Verificar as oportunidades e ameaças especificas do projeto

2 dias

44

42II

27/01/14

28/01/14

0c.3.4

Realizar a RPC da F-P&A_E-AE

1 dia

45

44

29/01/14

29/01/14

6 dias

47

46

30/01/14

06/02/14

30/01/14

30/01/14

0c.4

Etapa de definições

0c.4.1

Definir recursos materiais específicos necessários

1 dia

48

0c.4.2

Definir recursos humanos específicos necessários

1 dia

50

49

31/01/14

31/01/14

0c.4.3

Analisar cronograma organizacional

3 dias

52

51

03/02/14

05/02/14

0c.4.4

Realizar a RPC da F-P&A_E-ED

1 dia

54

53

06/02/14

06/02/14

6 dias

56

55

07/02/14

14/02/14

07/02/14

13/02/14

07/02/14

13/02/14

0c.5

Etapa de contratações

0c.5.1

Realizar pré-convocação de colaboradores

5 dias

57

0c.5.2

Realizar contratações de recursos humanos não disponíveis

5 dias

59

57II

CC

CC

EA;EC;EGP
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0c.5.3

Realizar contratação de consultorias

5 dias

60

57II

07/02/14

13/02/14

0c.5.4

Realizar a RPC da F-P&A_E-EC

1 dia

61

60

14/02/14

14/02/14

Organização do evento de abertura

3 dias

63

62

17/02/14

19/02/14

2 dias

64

62

17/02/14

18/02/14

1 dia

65

17/02/14

17/02/14

1 dia

66

65

18/02/14

18/02/14

1 dia

67

66II

18/02/14

18/02/14

2 dias

68

66II

18/02/14

19/02/14

EA;ECIE

1 dia

70

69

20/02/14

20/02/14

EGP;EA;ECIE;EC

20/02/14

20/02/14

0c.6
0c.6.1
0c.6.1.1
0c.6.1.2
0c.6.1.3
0c.6.2
0c.7

Pré-planejamento do evento de abertura
Realizar a reunião de pré-planejamento do evento de abertura
Realizar o processo de alocação de espaço para o evento de
abertura
Contratar a empresa terceirizada para realização do coffbrake
Enviar convites para o evento de abertura
Evento de abertura

0c.7.1

Realizar palestra de apresentação

1 dia

71

0c.7.2

Apresentar patrocinadores

1 dia

72

71II

20/02/14

20/02/14

0c.7.3

Apresentar os líderes de equipe

1 dia

73

71II

20/02/14

20/02/14

0c.7.4

Realizar coffbrake

1 dia

74

71II

20/02/14

20/02/14

10 dias

76

62

17/02/14

28/02/14

10 dias

77

17/02/14

28/02/14

17/02/14

19/02/14

0c.8
0c.8.1

Etapa de comunicação e convocação
Criar web site do projeto

EGP;EA;ECIE;EC

ECIE

0c.8.1.1

Comprar registro de domínio web

3 dias

78

0c.8.1.2

Contratar serviço de hospedagem web

2 dias

79

78

20/02/14

21/02/14

0c.8.1.3

Contratar serviço de repositório web de arquivos digitais

5 dias

80

79

24/02/14

28/02/14

0c.8.2

Agendar a convocação de integrantes das equipes técnicas

2 dias

82

77II

17/02/14

18/02/14

ECIE[25%]

0c.8.3

Realizar o curso do software especifico de gerenciamento

3 dias

83

82

19/02/14

21/02/14

CC

0c.8.4

Realizar a RPC da F-P&A_E-ECC

1 dia

85

84

24/02/14

24/02/14

CC

30 dias

86

62

17/02/14

28/03/14

6 dias

87

17/02/14

24/02/14

17/02/14

17/02/14

18/02/14

20/02/14

0c.9
0c.9.1

Etapa de aquisições
Especificar aquisições

0c.9.1.1

Definir aquisições específicas

1 dia

88

0c.9.1.2

Replanejar prazos específicos das aquisições

3 dias

89

88

CC;EC[50%];Cons
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0c.9.1.3

Realizar o processo de aquisições internas na organização

1 dia

90

89

21/02/14

21/02/14

0c.9.1.4

Definir os critérios específicos das aquisições externas

1 dia

91

90

24/02/14

24/02/14

8 dias

93

92

25/02/14

06/03/14

25/02/14

26/02/14

0c.9.2

Seleção de fornecedores

0c.9.2.1

Fazer o levantamento de fornecedores

2 dias

94

0c.9.2.2

Selecionar fornecedores

1 dia

95

94

27/02/14

27/02/14

0c.9.2.3

Solicitar cotações

5 dias

96

95

28/02/14

06/03/14

15 dias

98

97

07/03/14

27/03/14

07/03/14

27/03/14

0c.9.3

Realizar as aquisições

EC[50%]

EC[50%]

0c.9.3.1

Realizar as aquisições de softwares

15 dias

99

0c.9.3.2

Realizar as aquisições de hardwares

15 dias

101

99II

07/03/14

27/03/14

0c.9.3.3

Realizar as aquisições diversas

15 dias

103

99II

07/03/14

27/03/14

1 dia

105

103

28/03/14

28/03/14

CC

1 dia

106

105

31/03/14

31/03/14

CC

1 dia

107

31/03/14

31/03/14

117 dias

109

01/04/14

10/09/14

2 dias

110

01/04/14

02/04/14

01/04/14

01/04/14

EA[50%];ECIE[50%]

0c.9.4
0c.10
0c.10.1
1
1.0

Realizar a RPC da F-P&A_E-EA
Encerramento da F-P&A
Realizar a RFF da F-P&A
FASE I (Análise da Estrutura Mecânica)
Inicialização da F-I

108

1.0.1

Convocar integrantes da F-I

1 dia

111

1.0.2

Realizar a RA F-I

1 dia

113

112

02/04/14

02/04/14

EGP[5%];EM

9 dias

115

114

03/04/14

15/04/14

EM

03/04/14

07/04/14

1.1

Etapa A (Cálculos estruturais)

1.1.1

Fazer a pré-definição do design estrutural

3 dias

116

1.1.2

Fazer o levantamento de quantidade de carga

1 dia

117

116

08/04/14

08/04/14

1.1.3

Fazer o levantamento forças de tensão

1 dia

118

117II

08/04/14

08/04/14

1.1.4

Fazer o levantamento de forças de resistência

1 dia

119

117II

08/04/14

08/04/14

1.1.5

Calcular o fator de segurança

2 dias

120

117II

08/04/14

09/04/14

1.1.6

Calcular o fator de projeto mecânico

2 dias

121

117II

08/04/14

09/04/14

1.1.7

Modelar os elementos mecânicos

3 dias

122

121

10/04/14

14/04/14
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1.1.8

Calcular o cisalhamento e momentos fletores

3 dias

123

122II

10/04/14

14/04/14

1.1.9

Fazer o cálculo estrutural estático

3 dias

124

122II

10/04/14

14/04/14

1.1.10

Realizar a RPC da F-I_E-A

1 dia

125

124

15/04/14

15/04/14

Etapa B (Analise de dinâmica)

5 dias

127

126

16/04/14

22/04/14

16/04/14

17/04/14

1.2
1.2.1

Fazer o cálculo estrutural dinâmico

2 dias

128

1.2.2

Calcular o equilíbrio

2 dias

129

128II

16/04/14

17/04/14

1.2.3

Calcular o diagrama de corpo livre

2 dias

130

128II

16/04/14

17/04/14

1.2.4

Analisar as funções de singularidade

2 dias

131

130

18/04/14

21/04/14

1.2.5

Analisar as tensões tridimensionais gerais

2 dias

132

131II

18/04/14

21/04/14

1.2.6

Analisar as deflexões e rigidez

2 dias

133

131II

18/04/14

21/04/14

1.2.7

Realizar a RPC da F-I_E-B

1 dia

134

133

22/04/14

22/04/14

8 dias

136

135

23/04/14

02/05/14

23/04/14

24/04/14

1.3

Etapa C (Planificação dos movimentos)

1.3.1

Fazer o levantamento de graus de liberdade

2 dias

137

1.3.2

Calcular a probabilidade de trajetórias

5 dias

138

137II

23/04/14

29/04/14

1.3.3

Analisar a planificação de movimentos

2 dias

139

138

30/04/14

01/05/14

1.3.4

Analisar as falhas resultantes de carregamento estático

2 dias

140

139II

30/04/14

01/05/14

1.3.5

Analisar as falhas de fadiga resultante de carregamento variável

2 dias

141

139II

30/04/14

01/05/14

1.3.6

Realizar a RPC da F-I_E-C

1 dia

142

141

02/05/14

02/05/14

Etapa D (Manipuladores mecânicos)

9 dias

144

143

05/05/14

15/05/14

1.4.1

Fazer o levantamento de atuadores

3 dias

145

05/05/14

07/05/14

1.4.2

Fazer o levantamento de mecanismos

3 dias

146

145II

05/05/14

07/05/14

1.4.3

Fazer a analise de graus de liberdade dos atuadores

5 dias

147

146

08/05/14

14/05/14

1.4.4

Fazer o cálculo de influencia estática

5 dias

148

147II

08/05/14

14/05/14

1.4.5

Analisar a movimentação dinâmica

5 dias

149

147II

08/05/14

14/05/14

1.4.6

Realizar a RPC da F-I_E-D

1 dia

150

149

15/05/14

15/05/14

1.4

EM

EM

EM

107

1.5

Etapa E (Seleção de materiais)

8 dias

152

1.5.1

Selecionar os materiais da estrutura física

2 dias

153

1.5.2

Analise dos materiais selecionados

5 dias

154

151

153

16/05/14

27/05/14

16/05/14

19/05/14

20/05/14

26/05/14

20/05/14

26/05/14

1.5.2.1

Fazer a análise de resistência mecânica

5 dias

155

1.5.2.2

Fazer a análise de rigidez

5 dias

156

155II

20/05/14

26/05/14

1.5.2.3

Fazer a análise de dureza

5 dias

157

155II

20/05/14

26/05/14

1.5.2.4

Fazer o levantamento de outras propriedades físicas e químicas

5 dias

158

155II

20/05/14

26/05/14

1.5.2.5

Fazer o levantamento dos processos de fabricação

5 dias

159

155II

20/05/14

26/05/14

1 dia

160

159

27/05/14

27/05/14

21 dias

162

151

16/05/14

13/06/14

16/05/14

05/06/14

1.5.3
1.6

Realizar a RPC da F-I_E-E
Etapa F (Desenho mecânico)

1.6.1

Criar o desenho mecânico da estrutura

15 dias

163

1.6.2

Criar o desenho mecânico dos manipuladores mecânicos

15 dias

164

163II

16/05/14

05/06/14

1.6.3

Criar o desenho mecânico integrado do robô

5 dias

165

164

06/06/14

12/06/14

1.6.4

Realizar a RPC da F-I_E-F

1 dia

166

165

13/06/14

13/06/14

26 dias

168

167

16/06/14

21/07/14

16/06/14

04/07/14

1.7

Etapa G (Modelagem 3d)

1.7.1

Criar o desenho 3D das partes mecânicas

15 dias

169

1.7.2

Criar o desenho 3D dos módulos eletrônicos

15 dias

170

169II

16/06/14

04/07/14

1.7.3

Criar o desenho 3D integrado

15 dias

171

169II

16/06/14

04/07/14

1.7.4

Criar a animação de movimento

5 dias

172

171

07/07/14

11/07/14

1.7.5

Realizar a analise computadorizada 3D de esforços

5 dias

173

172

14/07/14

18/07/14

1.7.6

Realizar a RPC da F-I_E-G

1 dia

174

173

21/07/14

21/07/14

31 dias

176

167

16/06/14

28/07/14

16/06/14

04/07/14

1.8

Etapa H (Fabricação e montagem de peças)

1.8.1

Usinar as peças estruturais metálicas

15 dias

177

1.8.2

Usinar as engrenagens

15 dias

178

177II

16/06/14

04/07/14

1.8.3

Construir atuadores

15 dias

179

177II

16/06/14

04/07/14

EM[50%]

EM[50%]

EM[50%]

EM[50%]

108

1.8.4

Encomendar a fabricação terceirizada de peças

30 dias

180

177II

16/06/14

25/07/14

1.8.5

Realizar a RPC da F-I_E-H

1 dia

181

180

28/07/14

28/07/14

31 dias

183

182

29/07/14

09/09/14

29/07/14

29/07/14

1.9

Etapa I (Construção mecânica)

1.9.1

Alugar ferramentas

1 dia

184

1.9.2

Realizar as aquisições de materiais sobressalentes

3 dias

185

184II

29/07/14

31/07/14

1.9.3

Construir a estrutura mecânica

25 dias

186

184II

29/07/14

01/09/14

1.9.4

Verificar a construção da estrutura mecânica

2 dias

187

186

02/09/14

03/09/14

1.9.5

Fazer a analise de vibrações

3 dias

188

187

04/09/14

08/09/14

1.9.6

Realizar a RPC da F-I_E-I

1 dia

189

188

09/09/14

09/09/14

1 dia

191

190

10/09/14

10/09/14

1 dia

192

10/09/14

10/09/14

03/04/14

14/05/14

1.10
1.10.1
2
2.0

Encerramento da F-I
Realizar a RFF da F-I
FASE II (Implementação da Unidade de Potência)
Inicialização da F-II

109II+
2 dias

30 dias

194

2 dias

195

03/04/14

04/04/14

03/04/14

03/04/14

2.0.1

Convocar integrantes da F-II

1 dia

196

2.0.2

Realizar a RA F-II

1 dia

198

197

04/04/14

04/04/14

3 dias

200

199

07/04/14

09/04/14

2 dias

201

199

07/04/14

08/04/14

07/04/14

08/04/14

2.1
2.1.1

Etapa A (Dimensionamento de demanda)
Levantamento de demanda de equipamentos

2.1.1.1

Verificar a demanda de corrente elétrica

2 dias

202

2.1.1.2

Verificar a demanda de voltagem elétrica

2 dias

203

202II

07/04/14

08/04/14

2.1.1.3

Verificar a demanda de potência elétrica

2 dias

204

202II

07/04/14

08/04/14

Análise de flutuação de demanda elétrica

2 dias

205

201II

07/04/14

08/04/14

2.1.2.1

Verificar a flutuação de corrente elétrica

2 dias

206

07/04/14

08/04/14

2.1.2.2

Verificar a flutuação de voltagem elétrica

2 dias

207

206II

07/04/14

08/04/14

2.1.2.3

Verificar a flutuação de potência elétrica

2 dias

208

206II

07/04/14

08/04/14

1 dia

209

208

09/04/14

09/04/14

2.1.2

2.1.3

Realizar a RPC da F-II_E-A

EM

EGP[10%];EM

EA[50%];ECIE[50%]
EGP[5%];EE;
Cons_EE
EE[50%];Cons_EE

109

2.2

Etapa B (Dimensionamento de autonomia)

8 dias

211

210

10/04/14

21/04/14

10/04/14

10/04/14

2.2.1

Fazer o levantamento de autonomia elétrica necessária

1 dia

212

2.2.2

Fazer o levantamento de tempo de recarga

1 dia

213

212II

10/04/14

10/04/14

2.2.3

Definir do conjunto de baterias

1 dia

214

212II

10/04/14

10/04/14

2.2.4

Analisar a autonomia elétrica do sistema

2 dias

215

212II

10/04/14

11/04/14

2.2.5

Analisar o sistema de recarga de baterias

2 dias

216

212II

10/04/14

11/04/14

2.2.6

Criar hardware de monitoramento de carga

5 dias

217

216

14/04/14

18/04/14

2.2.7

Realizar a RPC da F-II_E-B

1 dia

218

217

21/04/14

21/04/14

16 dias

220

219

22/04/14

13/05/14

22/04/14

28/04/14

2.3

Etapa C (Implementação do sistema de alimentação e recarga)

2.3.1

Criar o diagrama unifilar de alimentação

5 dias

221

2.3.2

Construir o sistema da unidade de potência

5 dias

222

221

29/04/14

05/05/14

2.3.3

Construir os filtros de segurança elétrica

5 dias

223

222II

29/04/14

05/05/14

2.3.4

Conjunto de testes da unidade de potência

5 dias

224

223

06/05/14

12/05/14

2.3.4.1

Testar a segurança de alimentação elétrica

5 dias

225

06/05/14

12/05/14

2.3.4.2

Testar a resposta de demanda de corrente

5 dias

226

225II

06/05/14

12/05/14

2.3.4.3

Testar a resposta de demanda de voltagem

5 dias

227

225II

06/05/14

12/05/14

2.3.4.4

Testar a resposta de demanda de potência

5 dias

228

225II

06/05/14

12/05/14

2.3.4.5

Testar o monitoramento de carga

5 dias

229

225II

06/05/14

12/05/14

2.3.4.6

Testar a interferência estática

5 dias

230

225II

06/05/14

12/05/14

2.3.4.7

Testar a autonomia elétrica

5 dias

231

225II

06/05/14

12/05/14

2.3.4.8

Testar a recarga de bateria

5 dias

232

225II

06/05/14

12/05/14

1 dia

233

232

13/05/14

13/05/14

1 dia

235

234

14/05/14

14/05/14

1 dia

236

14/05/14

14/05/14

86 dias

238

07/04/14

04/08/14

2.3.5
2.4
2.4.1
3

Realizar a RPC da F-II_E-C
Encerramento da F-II
Realizar a RFF da F-II
FASE III (Implementação da Unidade de Controle e
Processamento)

194II+
2 dias

EE;Cons_EE

EE

EGP[10%];EE

110

3.0

Inicialização da F-III

2 dias

239

07/04/14

08/04/14

07/04/14

07/04/14

3.0.1

Convocar integrantes da F-III

1 dia

240

3.0.2

Realizar a RA F-III

1 dia

242

241

08/04/14

08/04/14

8 dias

244

243

09/04/14

18/04/14

1 dia

245

09/04/14

09/04/14

5 dias

246

245II

09/04/14

15/04/14

2 dias

247

245II

09/04/14

10/04/14

2 dias

248

245II

09/04/14

10/04/14

2 dias

249

246

16/04/14

17/04/14

1 dia

250

249

18/04/14

18/04/14

11 dias

252

244II

09/04/14

23/04/14

09/04/14

15/04/14

3.1

Etapa A (Definição das especificações de processamento)

3.1.2

Fazer o levantamento de plataformas open-hardware
microprocessado disponíveis
Realizar aquisições das plataformas open-hardware

3.1.3

Fazer o levantamento de funcionalidades específicas

3.1.1

3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2

Fazer o levantamento de requisitos mínimos de processamento
para execução de funcionalidades
Realizar os testes de benchmarking
Realizar a RPC da F-III_E-A
Etapa B (Detalhamento dos circuitos eletrônicos)

3.2.1

Definir o circuito elétrico

5 dias

253

3.2.2

Definir o design de circuito integrado

5 dias

254

253II

09/04/14

15/04/14

3.2.3

Criar o desenho do circuito elétrico

5 dias

255

254

16/04/14

22/04/14

3.2.4

Realizar a RPC da F-III_E-B

1 dia

256

255

23/04/14

23/04/14

24 dias

258

257

24/04/14

27/05/14

24/04/14

14/05/14

3.3

Etapa C (Construção de hardware de controle)

3.3.1

Construir a parte física da placa de processamento

15 dias

259

3.3.2

Soldar os componentes da placa de processamento

5 dias

260

259

15/05/14

21/05/14

3.3.3

Analisar a interferência estática

3 dias

261

260

22/05/14

26/05/14

3.3.4

Realizar a RPC da F-III_E-C

1 dia

262

261

27/05/14

27/05/14

27 dias

264

257

24/04/14

30/05/14

24/04/14

24/04/14

25/04/14

01/05/14

25/04/14

01/05/14

3.4

Etapa D (Módulo de driver de motor)

3.4.1

Fazer o levantamento de motores utilizados

1 dia

265

3.4.2

Construção do módulo de driver de motor

5 dias

266

5 dias

267

3.4.2.1

Construir drive de motores CC

265

EA[50%];ECIE[50%]
EGP[5%];ECA;
Cons_ECA
ECA[50%];
Cons_ECA

ECA[50%]

ECA[50%]

ECA[25%]

111

3.4.2.2

Construir drive de motores CA

5 dias

268

267II

25/04/14

01/05/14

3.4.2.3

Construir drive de motores de passo

5 dias

269

267II

25/04/14

01/05/14

5 dias

270

267II

25/04/14

01/05/14

2 dias

271

263

28/05/14

29/05/14

1 dia

272

271

30/05/14

30/05/14

22 dias

274

264II+
5 dias

01/05/14

30/05/14

1 dia

275

01/05/14

01/05/14

10 dias

276

02/05/14

15/05/14

3.4.2.4
3.4.3
3.4.4
3.5
3.5.1
3.5.2

Construir drive de servo motores
Testar a integração e resposta com a placa de processamento com
os motores
Realizar a RPC da F-III_E-D
Etapa E (Módulo de atuadores e mecanismos)
Fazer o levantamento de tipos de atuadores e mecanismos
utilizados
Construção de atuadores e mecanismos

3.5.2.1

Construir o módulo de acionamento de atuadores

5 dias

277

275

02/05/14

08/05/14

3.5.2.2

Construir o módulo de acionamento de mecanismos

5 dias

278

277

09/05/14

15/05/14

2 dias

279

263

28/05/14

29/05/14

1 dia

280

279

30/05/14

30/05/14

39 dias

282

281

02/06/14

24/07/14

02/06/14

06/06/14

3.5.3
3.5.4
3.6

Testar a integração e resposta com a placa de processamento com
os atuadores
Realizar a RPC da F-III_E-E
Etapa F (Módulo de sensores)

3.6.1

Configurar as portas I/O

5 dias

283

3.6.2

Construir as funções de conversão AC/DC e DC/AC

3 dias

284

283

09/06/14

11/06/14

3.6.3

Construção do módulo de sensores analógicos

25 dias

285

284

12/06/14

16/07/14

12/06/14

16/07/14

3.6.3.1

Implementar o sensor de visão por microcâmera digital

25 dias

286

3.6.3.2

Implementar o sensor de proximidade por ultrassom

5 dias

287

286II

12/06/14

18/06/14

3.6.3.3

Implementar o sensor de carga de baterias

1 dia

288

287

19/06/14

19/06/14

3.6.3.4

Implementar o sensor de temperatura externa

2 dias

289

288

20/06/14

23/06/14

3.6.3.5

Implementar o sensor de áudio/microfone

1 dia

290

289

24/06/14

24/06/14

3.6.3.6

Implementar o receptor de infravermelho

5 dias

291

290

25/06/14

01/07/14

3.6.3.7

Implementar o sensor acelerômetro

5 dias

292

291

02/07/14

08/07/14

3.6.3.8

Implementar o sensor de bússola digital

5 dias

293

292

09/07/14

15/07/14

ECA[25%]

ECA

112

3.6.4

Construção do módulo de sensores digitais

9 dias

294

285II

12/06/14

24/06/14

12/06/14

13/06/14

3.6.4.1

Implementar as microchaves ou switchs

2 dias

295

3.6.4.2

Implementar os contatos ON/OF

2 dias

296

295

16/06/14

17/06/14

3.6.4.3

Implementar o sensor de velocidade com encoder incremental

5 dias

297

296

18/06/14

24/06/14

5 dias

298

5 dias

3.6.5
3.6.6
3.6.7
3.7

Testar a integração e resposta com a placa de processamento com
os sensores
Calibrar os sensores
Realizar a RPC da F-III_E-F
Etapa G (Calibração de variáveis)

17/07/14

23/07/14

299

297;28
5;294
298II

17/07/14

23/07/14

1 dia

300

299

24/07/14

24/07/14

6 dias

302

301

25/07/14

01/08/14

25/07/14

31/07/14

ECA

3.7.1

Calibrar as variáveis internar de controle

5 dias

303

3.7.2

Realizar a RPC da F-III_E-G

1 dia

304

303

01/08/14

01/08/14

1 dia

306

305

04/08/14

04/08/14

1 dia

307

04/08/14

04/08/14

58 dias

309

07/04/14

25/06/14

2 dias

310

07/04/14

08/04/14

1 dia

311

07/04/14

07/04/14

EA[50%];ECIE[50%]

3.8
3.8.1
4
4.0
4.0.1
4.0.2
4.1

Encerramento da F-III
Realizar a RFF da F-III
FASE IV (Implementação da Plataforma de Software)
Inicialização da F-IV
Convocar integrantes da F-IV
Realizar a RA F-IV
Etapa A (Interface de Firmware)

238II

1 dia

313

312

08/04/14

08/04/14

EGP[5%];ES;
Cons_ES

31 dias

315

314

09/04/14

21/05/14

ES;Cons_ES

09/04/14

06/05/14

4.1.1

Construir o código de firmware da placa de processamento

20 dias

316

4.1.2

Testar firmware

10 dias

317

316

07/05/14

20/05/14

4.1.3

Realizar a RPC da F-IV_E-A

1 dia

318

317

21/05/14

21/05/14

15 dias

320

319

22/05/14

11/06/14

22/05/14

28/05/14

4.2

Etapa B (Modulo de desenvolvimento e debug)

EGP[10%];ECA

4.2.1

Criar o módulo de desenvolvimento

5 dias

321

4.2.2

Testar o funcionamento do módulo de desenvolvimento

2 dias

322

321

29/05/14

30/05/14

4.2.3

Criar o módulo de debug

5 dias

323

322

02/06/14

06/06/14

4.2.4

Testar o funcionamento do módulo de debug

2 dias

324

323

09/06/14

10/06/14

ES

113

4.2.5
4.3

Realizar a RPC da F-IV_E-B
Etapa C (Modulo operacional)

1 dia

325

324

11/06/14

11/06/14

24 dias

327

320II

22/05/14

24/06/14

22/05/14

28/05/14

ES

4.3.1

Integrar funções e módulos

5 dias

328

4.3.2

Criar módulo operacional

15 dias

329

328

29/05/14

18/06/14

4.3.3

Testar o módulo operacional

3 dias

330

329

19/06/14

23/06/14

4.3.4

Realizar a RPC da F-IV_E-C

1 dia

331

330

24/06/14

24/06/14

1 dia

333

332

25/06/14

25/06/14

1 dia

334

25/06/14

25/06/14

87 dias

336

26/06/14

24/10/14

2 dias

337

26/06/14

27/06/14

1 dia

338

26/06/14

26/06/14

EA[50%];ECIE[50%]

4.4
4.4.1
5
5.0
5.0.1
5.0.2
5.1

Encerramento da F-IV
Realizar a RFF da F-IV
FASE V (Desenvolvimento do Sistema de Controle)
Inicialização da F-V
Convocar integrantes da F-V
Realizar a RA F-V
Etapa A (Programação de baixo nível)

335

1 dia

340

339

27/06/14

27/06/14

EGP[5%];ECA;ES;
Cons_ES

31 dias

342

341

30/06/14

11/08/14

ES[25%];ECA[25%]

30/06/14

25/07/14

5.1.1

Criar as funções de baixo nível

20 dias

343

5.1.2

Integrar as funções de baixo nível com o firmware

10 dias

344

343

28/07/14

08/08/14

5.1.3

Realizar a RPC da F-V_E-A

1 dia

345

344

11/08/14

11/08/14

35 dias

347

342II

30/06/14

15/08/14

30/06/14

01/07/14

5.2

Etapa B (Programação de alto nível)

EGP[10%];ES

5.2.1

Fazer o levantamento de requisitos

2 dias

348

5.2.2

Fazer o levantamento das funções de controle

2 dias

349

348II

30/06/14

01/07/14

5.2.3

Definir as equações de controle

5 dias

350

349

02/07/14

08/07/14

5.2.4

Definir a estrutura de decisões

5 dias

351

350II

02/07/14

08/07/14

5.2.5

Criar o fluxograma de sub-rotinas

2 dias

352

351

09/07/14

10/07/14

5.2.6

Analisar a arquitetura de software

3 dias

353

352

11/07/14

15/07/14

5.2.7

Fazer o levantamento de variáveis de ambiente

2 dias

354

353

16/07/14

17/07/14

5.2.8

Definição da arquitetura da base de dados

5 dias

355

354

18/07/14

24/07/14

ES[25%];ECA[25%];
Cons_ES
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5.2.8.1

Fazer a modelagem UML de caso de uso

5 dias

356

5.2.8.2

Fazer a modelagem UML de atividades

5 dias

357

5.2.8.3

Fazer a modelagem UML de classes e classes de análise

5 dias

5.2.8.4

Fazer a modelagem UML de sequencia

5.2.8.5

18/07/14

24/07/14

356II

18/07/14

24/07/14

358

356II

18/07/14

24/07/14

5 dias

359

356II

18/07/14

24/07/14

Fazer a modelagem UML de colaboração

5 dias

360

356II

18/07/14

24/07/14

5.2.8.6

Fazer a modelagem UML de estados

5 dias

361

356II

18/07/14

24/07/14

5.2.8.7

Fazer a modelagem UML de implementação

5 dias

362

356II

18/07/14

24/07/14

5.2.8.8

Fazer a modelagem UML de componentes

5 dias

363

356II

18/07/14

24/07/14

5.2.8.9

Fazer a modelagem UML de módulos

5 dias

364

356II

18/07/14

24/07/14

5.2.9

Criar as funções de controle de alto nível

5 dias

365

364

25/07/14

31/07/14

5.2.10

Criar as sub-rotinas

5 dias

366

365II

25/07/14

31/07/14

5.2.11

Integrar as funções de alto nível com as funções de baixo nível

10 dias

367

366

01/08/14

14/08/14

5.2.12

Realizar a RPC da F-V_E-B

1 dia

368

367

15/08/14

15/08/14

18 dias

370

369;41
1

01/10/14

24/10/14

01/10/14

07/10/14

5.3

Etapa C (Monitoramento remoto)

ES[50%];ECA[50%]

5.3.1

Integrar o módulo de telemetria com o sistema de controle

5 dias

371

5.3.2

Analisar a execução de funções de baixo e alto nível

2 dias

372

371

08/10/14

09/10/14

5.3.3

Criar o módulo de análise de falhas

10 dias

373

372

10/10/14

23/10/14

5.3.4

Criar o módulo de log de falhas

10 dias

374

373II

10/10/14

23/10/14

5.3.5

Realizar a RPC da F-V_E-C

1 dia

375

374

24/10/14

24/10/14

1 dia

377

26/06/14

26/06/14

1 dia

378

26/06/14

26/06/14

94 dias

380

30/06/14

06/11/14

2 dias

381

30/06/14

01/07/14

30/06/14

30/06/14

EA[50%];ECIE[50%]

01/07/14

01/07/14

EGP[5%];Cons_ECA;

5.4
5.4.1
6
6.0

Encerramento da F-V
Realizar a RFF da F-V
FASE VI (Desenvolvimento do Sistema de Comunicação)
Inicialização da F-VI

6.0.1

Convocar integrantes da F-VI

1 dia

382

6.0.2

Realizar a RA F-VI

1 dia

384

335II+
2 dias

383

EGP[10%];ES;ECA

115

ES;ECA
6.1

Etapa A (Módulo de definição e transmissão de comandos)

46 dias

386

385

02/07/14

03/09/14

ES[50%];ECA[50%]

02/07/14

08/07/14

Cons_ECA

6.1.1

Definir conjunto de comandos

5 dias

387

6.1.2

Criar o fluxograma de comandos

2 dias

388

387

09/07/14

10/07/14

6.1.3

Criar as funções de recepção de comandos

10 dias

389

388

11/07/14

24/07/14

6.1.4

Controle de porta serial

7 dias

390

25/07/14

04/08/14

6.1.4.1

Implementar o hardware de comunicação serial

5 dias

391

389

25/07/14

31/07/14

6.1.4.2

Testar a comunicação serial

2 dias

392

391

01/08/14

04/08/14

7 dias

393

05/08/14

13/08/14

6.1.5

Controle joystick

6.1.5.1

Implementar o hardware de comunicação via joystick

5 dias

394

392

05/08/14

11/08/14

6.1.5.2

Testar a comunicação via joystick

2 dias

395

394

12/08/14

13/08/14

7 dias

396

14/08/14

22/08/14

6.1.6

Controle infravermelho

6.1.6.1

Implementar o hardware de comunicação infravermelho

5 dias

397

395

14/08/14

20/08/14

6.1.6.2

Testar a comunicação infravermelho

2 dias

398

397

21/08/14

22/08/14

7 dias

399

25/08/14

02/09/14

6.1.7

Controle wireless

6.1.7.1

Implementar o hardware de comunicação wireless

5 dias

400

398

25/08/14

29/08/14

6.1.7.2

Testar a comunicação wireless

2 dias

401

400

01/09/14

02/09/14

1 dia

402

401

03/09/14

03/09/14

19 dias

404

403

04/09/14

30/09/14

ES[50%];ECA[50%]

04/09/14

04/09/14

Cons_ECA

6.1.12
6.2

Realizar a RPC da F-VI_E-A
Etapa B (Módulo de telemetria)

6.2.1

Definir as variáveis de telemetria

1 dia

405

6.2.2

Implementar o hardware de comunicação de rádio frequência

5 dias

406

405

05/09/14

11/09/14

6.2.3

Criar as funções de envio de telemetria

5 dias

407

406

12/09/14

18/09/14

6.2.4

Criar as funções de recebimento de telemetria

5 dias

408

407

19/09/14

25/09/14

6.2.5

Testar o envio e recebimento de variáveis de telemetria

2 dias

409

408

26/09/14

29/09/14

6.2.6

Realizar a RPC da F-VI_E-B

1 dia

410

409

30/09/14

30/09/14
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6.3

Etapa C (Interface de comunicação)

26 dias

412

411

01/10/14

05/11/14

ES[50%];ECA[50%]

01/10/14

01/10/14

Cons_ECA

6.3.1

Definir a interface de comunicação externa

1 dia

413

6.3.2

Definir o design da interface

2 dias

414

413

02/10/14

03/10/14

Cons_ECA

6.3.3

Criar a interface de comunicação

15 dias

415

414

06/10/14

24/10/14

ECIE [25%]

6.3.4

Criar as funções de envio de comandos

5 dias

416

415

27/10/14

31/10/14

6.3.5

Testar o envio e recebimento de comandos

2 dias

417

416

03/11/14

04/11/14

6.3.6

Realizar a RPC da F-VI_E-C

1 dia

418

417

05/11/14

05/11/14

26 dias

420

412II

01/10/14

05/11/14

01/10/14

21/10/14

6.4

Etapa D (Modulo de criptografia e segurança)

ES[50%];ECA[50%]

6.4.1

Implementar a criptográfica na transmissão de dados

15 dias

421

6.4.2

Criar o controle de acesso com senha

5 dias

422

421

22/10/14

28/10/14

6.4.3

Criar o controle de autenticação segura

5 dias

423

422

29/10/14

04/11/14

6.4.4

Realizar a RPC da F-VI_E-D

1 dia

424

423

05/11/14

05/11/14

1 dia

426

425

06/11/14

06/11/14

1 dia

427

06/11/14

06/11/14

36 dias

429

27/10/14

15/12/14

2 dias

430

27/10/14

28/10/14

27/10/14

27/10/14

EA[50%];ECIE[50%]

6.5
6.5.1
7
7.0

Encerramento da F-VI
Realizar a RFF da F-VI
FASE VII (Desenvolvimento do Sistema de Locomoção)
Inicialização da F-VII

336

EGP[10%];ES;ECA

7.0.1

Convocar integrantes da F-VII

1 dia

431

7.0.2

Realizar a RA F-VII

1 dia

433

432

28/10/14

28/10/14

EGP[5%];ECA;ES

11 dias

435

434

29/10/14

12/11/14

ECA[50%]

1 dia

436

29/10/14

29/10/14

7.1
7.1.1

Etapa A (Definição de dinamicidade de movimentos e
locomoção)
Definir limites de velocidade

7.1.2

Definir limites de torque

1 dia

437

436II

29/10/14

29/10/14

7.1.3

Calcular a relação de velocidade x torque

1 dia

438

437

30/10/14

30/10/14

7.1.4

Fazer o levantamento de velocidade x torque real

3 dias

439

438

31/10/14

04/11/14

7.1.5

Calculara a velocidade angular

1 dia

440

438II

30/10/14

30/10/14

7.1.6

Fazer o levantamento de velocidade angular real

3 dias

441

440

31/10/14

04/11/14
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7.1.7

Calcular a dinamicidade de movimentos

5 dias

442

441

05/11/14

11/11/14

7.1.8

Calcular os vetores de locomoção omnidirecional

5 dias

443

442II

05/11/14

11/11/14

7.1.9

Realizar a RPC da F-VII_E-A

1 dia

444

443

12/11/14

12/11/14

11 dias

446

445

13/11/14

27/11/14

13/11/14

26/11/14

7.2

Etapa B (Módulo de orientação e posição)

7.2.1

Construir o módulo de orientação

10 dias

447

7.2.2

Construir o módulo de posição

10 dias

448

447II

13/11/14

26/11/14

7.2.3

Realizar a RPC da F-VII_E-B

1 dia

449

448

27/11/14

27/11/14

11 dias

451

450

28/11/14

12/12/14

28/11/14

11/12/14

7.3

Etapa C (Módulo de trajetórias e coordenadas)

7.3.1

Construir o módulo de analise de trajetória

10 dias

452

7.3.2

Construir o módulo de coordenadas cartesianas

10 dias

453

452II

28/11/14

11/12/14

7.3.3

Construir o módulo de histórico de trajetória

10 dias

454

452II

28/11/14

11/12/14

7.3.4

Realizar a RPC da F-VII_E-C

1 dia

455

454

12/12/14

12/12/14

1 dia

457

456

15/12/14

15/12/14

1 dia

458

15/12/14

15/12/14

29/10/14

05/01/15

7.4
7.5.1
8
8.0

Encerramento da F-VII
Realizar a RFF da F-VII
FASE VIII (Desenvolvimento do Sistema de Navegação)
Inicialização da F-VIII

429II+
2 dias

ES[50%];ECA[50%]

ES[50%];ECA[50%]

EGP[10%];ES;ECA

49 dias

460

2 dias

461

29/10/14

30/10/14

29/10/14

29/10/14

EA[50%];ECIE[50%]

8.0.1

Convocar integrantes da F-VIII

1 dia

462

8.0.2

Realizar a RA F-VIII

1 dia

464

463

30/10/14

30/10/14

EGP[5%];ECA;ES

13 dias

466

465

31/10/14

18/11/14

ES[25%];ECA[25%]

2 dias

467

31/10/14

03/11/14

8.1
8.1.1

Etapa A (Codificação de comportamento)
Fazer o levantamento de diretrizes de codificação de
comportamento

8.1.2

Construir o módulo de codificação de comportamento

10 dias

468

467

04/11/14

17/11/14

8.1.3

Realizar a RPC da F-VIII_E-A

1 dia

469

468

18/11/14

18/11/14

13 dias

471

466II

31/10/14

18/11/14

31/10/14

03/11/14

04/11/14

10/11/14

8.2

Etapa B (Módulo de reconhecimento de ambiente)

8.2.1

Fazer o levantamento de sensores de reconhecimento

2 dias

472

8.2.2

Integrar as variáveis de sensores

5 dias

473

472

ES[25%];ECA[25%]
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8.2.3

Parametrizar os tipos de ambiente

5 dias

474

473II

04/11/14

10/11/14

8.2.4

Construir o módulo de reconhecimento de ambiente

5 dias

475

474

11/11/14

17/11/14

8.2.5

Realizar a RPC da F-VIII_E-B

1 dia

476

475

18/11/14

18/11/14

12 dias

478

477

19/11/14

04/12/14

19/11/14

19/11/14

8.3

Etapa C (Módulo percepção e desvio de obstáculos)

8.3.1

Classificar e tipificar os obstáculos

1 dia

479

8.3.2

Construir o módulo de percepção de obstáculos

5 dias

480

479

20/11/14

26/11/14

8.3.3

Construir o módulo de desvio de obstáculos

5 dias

481

480

27/11/14

03/12/14

8.3.4

Realizar a RPC da F-VIII_E-C

1 dia

482

481

04/12/14

04/12/14

25 dias

484

478II

19/11/14

23/12/14

19/11/14

20/11/14

8.4

Etapa D (Módulo de tomada de decisões)

8.4.1

Analisar o tempo de resposta de tomada de decisões

2 dias

485

8.4.2

Analisar a prioridade de execução de decisões

2 dias

486

485

21/11/14

24/11/14

8.4.3

Construir o módulo de tomada de decisões

20 dias

487

486

25/11/14

22/12/14

8.4.4

Realizar a RPC da F-VIII_E-D

1 dia

488

487

23/12/14

23/12/14

8 dias

490

489

24/12/14

02/01/15

24/12/14

25/12/14

8.5

Etapa E (Módulo de coordenação de comportamentos)

8.5.1

Fazer o levantamento de padrões de comportamento

2 dias

491

8.5.2

Construir o módulo de coordenação de comportamento

5 dias

492

491

26/12/14

01/01/15

8.5.3

Realizar a RPC da F-VIII_E-E

1 dia

493

492

02/01/15

02/01/15

1 dia

495

494

05/01/15

05/01/15

1 dia

496

05/01/15

05/01/15

44 dias

498

06/01/15

06/03/15

2 dias

499

06/01/15

07/01/15

06/01/15

06/01/15

8.6
8.6.1
9
9.0

Encerramento da F-VIII
Realizar a RFF da F-VIII
FASE IX (Construção do Protótipo)
Inicialização da F-IX

109;194;
238;309;
380;336;
429;460

9.0.1

Convocar integrantes da F-IX

1 dia

500

9.0.2

Realizar a RA F-IX

1 dia

502

501

07/01/15

07/01/15

7 dias

504

503

08/01/15

16/01/15

9.1

Etapa A (Testes de laboratório)

ES[25%];ECA[25%]

ES[50%];ECA[50%]

ECA;ES

EGP[10%];ES;ECA

EA[50%];ECIE[50%]
EGP[5%];ECA;EE;
EM;ES
ECA;EE;ES;EM
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9.1.1

Fazer o levantamento de módulos construídos

1 dia

505

9.1.2

Testar os módulos independentes

5 dias

506

9.1.3

Testar os módulos integradamente

5 dias

9.1.4

Realizar a RPC da F-IX_E-A

9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.3

Etapa B (Análise do controle de qualidade e escopo)
Fazer o levantamento de funções previstas e implementadas
Fazer o levantamento de características previstas e
implementadas
Fazer o levantamento de padronização na construção dos
módulos
Realizar a RPC da F-IX_E-B
Etapa C (Testes de desempenho)

08/01/15

08/01/15

505

09/01/15

15/01/15

507

506II

09/01/15

15/01/15

1 dia

508

507

16/01/15

16/01/15

2 dias

510

509

19/01/15

20/01/15

ECA;EE;ES;EM

1 dia

511

19/01/15

19/01/15

EGP[5%]

1 dia

512

511II

19/01/15

19/01/15

EGP[5%]

1 dia

513

511II

19/01/15

19/01/15

EGP[5%]

1 dia

514

513

20/01/15

20/01/15

6 dias

516

515

21/01/15

28/01/15

21/01/15

27/01/15

9.3.1

Testar o funcionamento integrado

5 dias

517

9.3.2

Testar o tempo de resposta de comandos

5 dias

518

517II

21/01/15

27/01/15

9.3.3

Testar o tempo de resposta de análise de sensores

5 dias

519

517II

21/01/15

27/01/15

9.3.4

Testar o tempo de resposta de análise de ambiente

5 dias

520

517II

21/01/15

27/01/15

9.3.5

Realizar a RPC da F-IX_E-C

1 dia

521

520

28/01/15

28/01/15

9 dias

523

522

29/01/15

10/02/15

29/01/15

29/01/15

9.4

Etapa D (Aperfeiçoamento de sistemas e módulos)

9.4.1

Fazer o levantamento de falhas de baixo nível

1 dia

524

9.4.2

Fazer o levantamento de falhas de alto nível

1 dia

525

524

30/01/15

30/01/15

9.4.3

Corrigir falhas

5 dias

526

525

02/02/15

06/02/15

9.4.4

Ajustar estrutura mecânica

5 dias

527

526II

02/02/15

06/02/15

9.4.5

Calibrar sensores

5 dias

528

526II

02/02/15

06/02/15

9.4.6

Testar o funcionamento geral

1 dia

529

528

09/02/15

09/02/15

9.4.7

Realizar a RPC da F-IX_E-D

1 dia

530

529

10/02/15

10/02/15

17 dias

532

531

11/02/15

05/03/15

9.5

Etapa E (Diagnose de sistemas, componentes e comunicação
com operador)

EGP[5%]

ECA;EE;ES;EM

ECA;EE;ES;EM

ECA;EE;ES;EM
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9.5.1

Fazer o levantamento de subsistemas previstos e implementados

1 dia

533

9.5.2

Fazer o levantamento de sistemas previstos e implementados

1 dia

534

9.5.3

Fazer o levantamento de componentes usados

1 dia

9.5.4

Criar a documentação técnica

9.5.5
9.5.6
9.6
9.6.1
10
10.0

11/02/15

11/02/15

EGP[5%]

533II

11/02/15

11/02/15

EGP[5%]

535

533II

11/02/15

11/02/15

EGP[5%]

15 dias

536

535

12/02/15

04/03/15

Criar os manuais de operação

15 dias

537

536II

12/02/15

04/03/15

Realizar a RPC da F-IX_E-E

1 dia

538

537

05/03/15

05/03/15

1 dia

540

539

06/03/15

06/03/15

1 dia

541

06/03/15

06/03/15

16 dias

543

09/03/15

30/03/15

2 dias

544

09/03/15

10/03/15

09/03/15

09/03/15

EA[50%];ECIE[50%]

Encerramento da F-IX
Realizar a RFF da F-IX
FASE X (Homologação Final)
Inicialização da F-X

498

EGP[10%];ES;ECA;E
E;EM

10.0.1

Convocar integrantes da F-X

1 dia

545

10.0.2

Realizar a RA F-X

1 dia

547

546

10/03/15

10/03/15

CC

4 dias

549

548

11/03/15

16/03/15

CC

2 dias

550

11/03/15

12/03/15

11/03/15

11/03/15

10.1
10.1.1

Comissionamento
Pré-planejamento do comissionamento

10.1.1.1

Realizar a reunião de pré-planejamento do comissionamento

1 dia

551

10.1.1.2

Convocar responsáveis

1 dia

552

551

12/03/15

12/03/15

10.1.2

Realizar teste de comissionamento

1 dia

553

552

13/03/15

13/03/15

10.1.3

Realizar a RPC da F-X_E-C

1 dia

554

553

16/03/15

16/03/15

8 dias

556

555

17/03/15

26/03/15

2 dias

557

17/03/15

18/03/15

1 dia

558

17/03/15

17/03/15

1 dia

559

558

18/03/15

18/03/15

1 dia

560

559II

18/03/15

18/03/15

1 dia

561

560

19/03/15

19/03/15

10.2
10.2.1
10.2.1.1
10.2.1.2
10.2.1.3
10.2.2

Organização do evento de demonstração de funcionamento
Pré-planejamento do evento de demonstração de
funcionamento
Realizar a reunião de pré-planejamento do evento de
demonstração de funcionamento
Realizar o processo de alocação de espaço para o evento de
demonstração de funcionamento
Contratar a empresa terceirizada para realização de coffbrake
Definir a lista de participantes

ECA;EE;EM;ES

EGP;EA;ECIE;EC

EA;GP[10%]
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10.2.3

Enviar o comunicado aos envolvidos

1 dia

562

561

20/03/15

20/03/15

EA;ECIE

10.2.4

Criar os certificados de participação

5 dias

563

562II

20/03/15

26/03/15

EA;ECIE

10.2.5

Convocar os participantes

5 dias

564

563II

20/03/15

26/03/15

EA;ECIE

27/03/15

27/03/15

CE;Cons;EA;EC;
ECA;ECIE;EE;
EGP;EM;ES

27/03/15

27/03/15

10.3

Evento de demonstração de funcionamento do robô

1 dia

566

565

10.3.1

Realizar a palestra de apresentação

1 dia

567

10.3.2

Realizar a apresentação de funcionamento

1 dia

568

567II

27/03/15

27/03/15

10.3.3

Entregar certificados

1 dia

569

567II

27/03/15

27/03/15

10.3.4

Realizar o coffbrake

1 dia

570

567II

27/03/15

27/03/15

Encerramento da F-X

1 dia

572

571

30/03/15

30/03/15

1 dia

573

30/03/15

30/03/15

15 dias

575

31/03/15

20/04/15

10 dias

576

31/03/15

13/04/15

31/03/15

02/04/15

EGP[25%];EC

10.4
10.4.1
11
11.1

Realizar a RFF da F-X
FASE DE ENCERRAMENTO
Fechamento do balancete financeiro

543

CC[50%]

11.1.1

Fazer levantamento de gastos totais do projeto

3 dias

577

11.1.2

Realizar a RFC

1 dia

578

577

03/04/15

03/04/15

EGP;EC

11.1.3

Realizar o processo de quitação de contas pendentes

5 dias

580

579

06/04/15

10/04/15

EC

11.1.4

Entregar o relatório de detalhamento contábil final

1 dia

581

580

13/04/15

13/04/15

EGP;EC

Atividades finais de encerramento

5 dias

583

14/04/15

20/04/15

11.2.1

Arquivar documentação gerada

2 dias

584

576

14/04/15

15/04/15

EGP;EA;ECIE;EC

11.2.2

Atualizar web site do projeto

2 dias

585

584

16/04/15

17/04/15

EGP;ECIE

11.2.3

Realizar a REP

1 dia

586

585

20/04/15

20/04/15

CC;CE

11.2
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Figura 15 – Gráfico de Gantt do cronograma do projeto.
Fonte: estruturado pelo autor.
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4.5.3 Priorização das mudanças nos prazos
Este projeto classificará as mudanças nos prazos em quatro níveis de prioridade,
como descrito a seguir:
a) Prioridade 0 (zero): atrasos de prioridade zero requerem uma ação imediata
por parte do gerente do projeto, que deve acionar imediatamente os
patrocinadores para discussão e análise através de convocação de reunião
emergencial, uma vez que é um problema urgente, de alto impacto no
projeto e com soluções inicialmente não identificadas;
b) Prioridade 1 (um): atrasos de prioridade um requerem uma ação imediata
por parte do gerente do projeto, independente das reuniões de controle
previstas devido à urgência, acionando as medidas de recuperação de prazos
disponíveis, tais como o Fast Tracking, o Crashing, o trabahlo em horasextras, banco de horas e mutirão, uma vez que o atraso da atividade supera
10% do tempo previsto. Os custos que decorrerem dessas ações deverão ser
alocados nas reservas gerenciais, conforme descrito a seguir;
c) Prioridade 2 (dois): atrasos de prioridade dois requerem um replanejamento
das atividades futuras, uma vez que o projeto ainda não completou 25% de
conclusão; e
d) Prioridade 3 (três): atrasos de prioridade três são atrasos pequenos se
comparados com a duração do projeto e podem ser remanejados sem
necessariamente ser preciso replanejar ou acionar algum tipo de mecanismo
de recuperação, uma vez que o atraso da atividade não supera 10% do
tempo previsto.

4.5.4 Sistema de controle de mudanças de prazos
O sistema de controle de mudanças nos prazos, atrasos ou adiantamentos do
projeto devem ser tratados segundo o fluxo apresentado a seguir com seus resultados
apresentados na reunião de ponto de controle de fase ou de etapa com suas conclusões,
prioridades e ações relacionadas. O processo de gerenciamento de tempo está
relacionado diretamente com o sistema de controle de mudanças do projeto.
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INÍCIO

Atualização da
programação

Análise da
mudança da
programação

Nível 0: impacto
no prazo final do
projeto

sim
Arquivo do MS
Project e plano de
gerenciamento do
cronograma

não

Nível 1: atraso
da atividade
maior que 10%

Arquivar
solicitação
de mudança

sim
Mudança
concluída e
aprovada

não

Ignorar

não

sim

Nível 2:
percentual
completo do
projeto de 25%

sim

Revisar os
planos de
gerenciamento

não

Nível 3: atraso
da atividade
menor que 10%

Realizar
alterações

sim

Relatórios e
planos de
gerenciamento

Arquivar
configurações
anteriores

TÉRMINO

Figura 16 - Fluxograma de controle de tempo.
Fonte: estruturado pelo autor.

4.5.5 Mecanismo adotado para conflito de recursos
A verificação da utilização dos recursos será realizada após se concluir os
cálculos de duração das atividades, a alocação de recursos e os inter-relacionamentos
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entre as atividades. O processo irá verificar se nenhum recurso está alocado em
quantidade superior ao limite máximo disponível para aquele período.
A verificação será realizada através do Microsoft Project no modo de exibição
Gantt de redistribuição diária como parte do gerenciamento dos prazos do projeto.
No caso de conflitos de recurso o fluxo a seguir evidenciará o processo de
escolha da técnica de conciliamento a ser utilizada:

INÍCIO

Realizar uma simulação
da solução através do
nivelamento de recurso

O prazo está
controlado

sim

Realizar o
nivelamento de
recursos

não

Disponibilidade
de substituição
de recursos

sim

Substituir os
recursos por
outros disponíveis

não

Uso do
banco de
horas

sim

Programar trabalho
e a compensação
de horas

sim

Programar trabalho
em horas-extras e
redefinir o orçamento
do projeto

não

Uso de
horas-extras

não

PROBLEMA
Figura 17 - Fluxograma de controle de conflitos humanos.
Fonte: estruturado pelo autor.
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4.5.6 Folga de tempo do projeto
O projeto prevê a criação ou a determinação de uma folga ou margem de atraso
no término do projeto de no máximo 10 % do tempo total.
Ressalta-se que para controle de atividades será utilizada a metodologia do
caminho crítico para cada etapa de fase prevista, e para cada fase do projeto. Contudo
em âmbitos gerais não será aplicado ao escopo total do projeto a análise de caminho
crítico devido as características de simultaneidade das fazes do projeto.

4.5.7 Frequência de avaliação dos prazos do projeto
Os prazos do projeto deverão ser atualizados e avaliados diariamente, sendo os
resultados publicados no portal web do projeto por meio do software específico de
gerenciamento e apresentados nas reuniões de ponto de controle de etapas, de fase e
emergenciais, previstas no plano de gerenciamento das comunicações.

4.5.8 Alocação financeira para o gerenciamento de tempo
Foi alocada a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para futuras
mudanças corretivas de base do cronograma do projeto não previstas e R$ 10.000,00
(dez mil reais) para outras mudanças, que serão incluídas nas reservas gerenciais do
projeto, como descrito no plano de gerenciamento de custos do projeto.
Para mudanças nos prazos corretivas prioritárias que estejam fora da alçada do
gerente do projeto que atinjam mais de 10% de atraso ou adiantamento do tempo de
execução previsto para cada fase, ou quando não houver mais reservas gerenciais
disponíveis, deverá ser acionado o patrocinador, já o gerente do projeto só tem
autonomia necessária para decidir utilizar a reserva de contingência de riscos para
mudanças nos prazos ou solicitar à gerência administrativa do Grupo z-Tronics um
aumento nas reservas gerenciais mediante reunião de acompanhamento financeiro ou
reunião emergencial em conjunto com a equipe contábil.
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4.5.9 Administração do plano de gerenciamento de tempo
Os responsáveis pelo plano de gerenciamento de tempo serão o gerente de
projeto e o líder de equipe da fase em questão, que terão o apoio caso seja necessário do
analista de projetos.
O plano de gerenciamento de tempo será reavaliado na fase de planejamento e
aquisições, durante as reuniões de finalização de fase ou reuniões de ponto de controle
de etapa, de forma que as necessidades de atualização do plano durante a execução das
fases do projeto deverão seguir as orientações pré-dispostas anteriormente.
4.5.10 Outros assuntos relacionados não previstos nesse plano
Todas as solicitações não previstas neste plano deverão ser submetidas à análise
dos responsáveis pelo controle das atividades diretamente envolvidas, seguida de
levantamento de potenciais riscos e serem encaminhadas ao gerente de projeto para
aprovação.
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4.6 PLANO DE GERENCIAMENTO DO CUSTO DO PROJETO
4.6.1 Processos de gerenciamento de custos
O gerenciamento de custos do projeto será realizado através da atualização da
planilha de acompanhamento financeiro, do software específico de gerenciamento do
projeto e no Microsoft Office Project através da publicação no portal web do projeto do
relatório de detalhamento contábil.
A avaliação de desempenho do projeto será realizada através da análise de valor
agregado, onde o custo e o prazo do projeto são acompanhados em um único processo
de controle.
O gerenciamento de custos do projeto será realizado com base no orçamento
previsto para o projeto, subdividido por fases e por grupos de recursos, bem como
através do fluxo de caixa do projeto.
Serão contempladas pelo plano de gerenciamento de custos as despesas de
salário dos colaboradores, contratações externas e aquisições específicas do projeto
provenientes de compras.
Questões de caráter inflacionário e cambial serão consideradas dentro do plano
de gerenciamento de riscos do projeto, no período de tempo do projeto.
Todas as mudanças no orçamento inicialmente previstas para o projeto devem
ser avaliadas e classificadas dentro do sistema de controle de mudanças de orçamento,
juntamente com a reanalise de riscos intrínsecos a estas mudanças.
Serão consideradas como mudanças orçamentárias as medidas corretivas,
inovações e novas características do produto/projeto. Mudança de equipamentos,
softwares e hardwares que detenham custos similares às levantadas na fase de
planejamento e aquisições não serão consideradas pelo gerenciamento de custos,
contudo serão documentadas no relatório de finalização de fase.
Todas as solicitações de mudança de orçamento devem ser feitas por escrito
através do formulário de solicitação de alteração do plano de gerenciamento. Quando
aprovadas deverá ser enviado um comunicado por e-mail aos integrantes do Conselho
Consultivo, conforme descrito no plano de comunicação do projeto.
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4.6.2 Priorização das mudanças de escopo e respostas
Este projeto classificará as mudanças de escopo em quatro níveis de prioridade,
seguindo o fluxograma de controle de configurações da Figura 10, apresentada no plano
de gerenciamento de escopo, descrito a seguir:
a) Prioridade 0 (zero): mudanças de prioridade zero requerem uma ação
imediata por parte do gerente do projeto, que deve acionar imediatamente o
patrocinados, uma vez que se trata de uma mudança urgente, de alto
impacto no projeto e em outras áreas sobre as quais o gerente de projeto não
tem autonomia;
b) Prioridade 1 (um): mudanças de prioridade um requerem uma ação imediata
por parte do gerente do projeto, independente das reuniões de ponto de
controle previstas devido a urgência, acionando imediatamente o
patrocinador no caso de necessidades de autorizações financeiras que
estejam fora da alçada do gerente do projeto;
c) Prioridade 2 (dois): mudanças de prioridade dois requerem um planejamento
da ação através dos coordenadores, líderes de equipe e integrantes de equipe
que, a princípio, tenham disponibilidade, uma vez que agregam valor ao
sucesso do projeto e são urgentes, porém não tem impacto significativo nos
custos e prazos do projeto;
d) Prioridade 3 (três): mudanças de prioridade três podem ser implementadas
por terem influência no sucesso do projeto, porém não requerem uma ação
imediata por serem impactantes e urgentes; e
e) Prioridade 4 (quatro): mudanças de prioridade quatro podem ser
implementadas ao longo da execução das atividades do projeto já que
envolvem medidas de melhoria de processos de gerenciamento e
documentação do projeto.

4.6.3 Orçamento do projeto
O orçamento total estimado para o projeto é de R$ 1.765.778,00 (um milhão
setessentos e sessenta e cinco mil setessentos e setenta e oito reais). Sendo este valor
provindo da soma total referente aos custos fixos (aquisições), custos relatives a Hxh e
reservas gerenciais, os valores são respectivamente de R$ 158.060,00, R$ 1.192.718,00
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e R$ 415.000,00, correspondendo respectivamente assim a 8,95%, 67,55% e 23,50% do
valor do total do orçamento do projeto.
A seguir encontra-se o orçamento detalhado por tarefas:
Tabela 22 – Orçamento detalhado do projeto.
Fonte: estruturado pelo autor.
ID

TAREFA

Projeto de Desenvolvimento de um Robô Expositivo
0a
0a.0

FASE DE INICIAÇÃO
Atividades do Comitê Executivo

CUSTO FIXO

CUSTO Hxh

CUSTO TOTAL

R$ 158.060,00

R$ 1.192.718,00

R$ 1.350.778,00

R$ 0,00

R$ 1.440,00

R$ 1.440,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

0a.0.1

Definir patrocinadores oficiais do projeto

R$ 0,00

R$ 0,00

0a.0.2

Reunir comitê executivo do projeto

R$ 0,00

R$ 0,00

0a.0.3

Definir gerente de projeto

R$ 0,00

R$ 0,00

0a.1

Estruturação inicial do projeto

R$ 0,00

R$ 1.440,00

R$ 1.440,00

0a.1.1

Realizar a reunião de abertura

R$ 0,00

R$ 120,00

R$ 120,00

0a.1.2

Realizar a analise geral do projeto

R$ 0,00

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

0a.1.3

Homologar e apresentar o TAP

R$ 0,00

R$ 120,00

R$ 120,00

R$ 0,00

R$ 295.104,00

R$ 295.104,00

R$ 0,00

R$ 13.400,00

R$ 13.400,00

0b
0b.1

FASE DE MONITORAMENTO/ACOMPANHAMENTO
Atividades de Monitoramento do Projeto

0b.1.1

Monitorar F-P&A

R$ 0,00

R$ 1.060,00

R$ 1.060,00

0b.1.2

Monitorar F-I

R$ 0,00

R$ 2.340,00

R$ 2.340,00

0b.1.3

Monitorar F-II

R$ 0,00

R$ 600,00

R$ 600,00

0b.1.4

Monitorar F-III

R$ 0,00

R$ 1.720,00

R$ 1.720,00

0b.1.5

Monitorar F-IV

R$ 0,00

R$ 1.160,00

R$ 1.160,00

0b.1.6

Monitorar F-V

R$ 0,00

R$ 1.740,00

R$ 1.740,00

0b.1.7

Monitorar F-VI

R$ 0,00

R$ 1.880,00

R$ 1.880,00

0b.1.8

Monitorar F-VII

R$ 0,00

R$ 720,00

R$ 720,00

0b.1.9

Monitorar F-VIII

R$ 0,00

R$ 980,00

R$ 980,00

0b.1.10

Monitorar F-IX

R$ 0,00

R$ 880,00

R$ 880,00

0b.1.11

Monitorar F-X

R$ 0,00

R$ 320,00

R$ 320,00

0b.2

Acompanhar os Riscos do Projeto

R$ 0,00

R$ 6.520,00

R$ 6.520,00

0b.3

Acompanhar Andamento do Projeto

R$ 0,00

R$ 275.184,00

R$ 275.184,00

R$ 130.810,00

R$ 80.120,00

R$ 210.930,00

R$ 0,00

R$ 2.400,00

R$ 2.400,00

0c
0c.1

FASE DE PLANEJAMENTO E AQUISIÇÕES
Inicialização da F-P&A

0c.1.1

Convocar lideres de equipe e coordenadores

R$ 0,00

R$ 400,00

R$ 400,00

0c.1.2

Realizar a RA da F-P&A

R$ 0,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 0,00

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

0c.2

Análise de ativos organizacionais

0c.2.1

Fazer o levantamento de documentação e padrões

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.2.2

Fazer o levantamento de recursos materiais disponíveis

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.2.3

Fazer o levantamento de recursos humanos disponíveis

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.2.4

Fazer o levantamento da agenda organizacional

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.2.5

Realizar a RPC da F-P&A_E-AAO

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.3

Análise estratégica

R$ 0,00

R$ 6.000,00

R$ 6.000,00
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0c.3.1
0c.3.2

Fazer o levantamento das metas organizacionais atuais
Fazer o levantamento das metas minimamente aceitáveis e
metas "esticadas"

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.3.3

Verificar as oportunidades e ameaças especificas do projeto

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.3.4

Realizar a RPC da F-P&A_E-AE

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.4

Etapa de definições

R$ 0,00

R$ 12.000,00

R$ 12.000,00

0c.4.1

Definir recursos materiais específicos necessários

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.4.2

Definir recursos humanos específicos necessários

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.4.3

Analisar cronograma organizacional

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.4.4

Realizar a RPC da F-P&A_E-ED

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.5

Etapa de contratações

R$ 0,00

R$ 6.192,00

R$ 6.192,00

0c.5.1

Realizar pré-convocação de colaboradores

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.5.2

Realizar contratações de recursos humanos não disponíveis

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.5.3

Realizar contratação de consultorias

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.5.4

Realizar a RPC da F-P&A_E-EC

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.6
0c.6.1
0c.6.1.1
0c.6.1.2
0c.6.1.3
0c.6.2
0c.7

Organização do evento de abertura
Pré-planejamento do evento de abertura
Realizar a reunião de pré-planejamento do evento de
abertura
Realizar o processo de alocação de espaço para o evento de
abertura
Contratar a empresa terceirizada para realização do
coffbrake
Enviar convites para o evento de abertura
Evento de abertura

R$ 2.500,00

R$ 4.000,00

R$ 6.500,00

R$ 2.500,00

R$ 2.736,00

R$ 5.236,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

R$ 0,00

R$ 1.264,00

R$ 1.264,00

R$ 500,00

R$ 1.368,00

R$ 1.868,00

0c.7.1

Realizar palestra de apresentação

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.7.2

Apresentar patrocinadores

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.7.3

Apresentar os líderes de equipe

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.7.4

Realizar coffbrake

R$ 500,00

R$ 500,00

0c.8
0c.8.1

Etapa de comunicação e convocação
Criar web site do projeto

0c.8.1.1

Comprar registro de domínio web

0c.8.1.2
0c.8.1.3

R$ 2.810,00

R$ 11.528,00

R$ 14.338,00

R$ 810,00

R$ 3.360,00

R$ 4.170,00

R$ 30,00

R$ 30,00

Contratar serviço de hospedagem web

R$ 180,00

R$ 180,00

Contratar serviço de repositório web de arquivos digitais

R$ 600,00

R$ 600,00

0c.8.2

Agendar a convocação de integrantes das equipes técnicas

R$ 0,00

R$ 168,00

R$ 168,00

0c.8.3

Realizar o curso do software especifico de gerenciamento

R$ 2.000,00

R$ 6.000,00

R$ 8.000,00

0c.8.4

Realizar a RPC da F-P&A_E-ECC

R$ 0,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 125.000,00

R$ 24.632,00

R$ 149.632,00

R$ 0,00

R$ 18.768,00

R$ 18.768,00

0c.9
0c.9.1

Etapa de aquisições
Especificar aquisições

0c.9.1.1

Definir aquisições específicas

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.9.1.2

Replanejar prazos específicos das aquisições

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.9.1.3

Realizar o processo de aquisições internas na organização

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.9.1.4

Definir os critérios específicos das aquisições externas

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.9.2

Seleção de fornecedores

R$ 0,00

R$ 1.344,00

R$ 1.344,00

0c.9.2.1

Fazer o levantamento de fornecedores

R$ 0,00

R$ 0,00

0c.9.2.2

Selecionar fornecedores

R$ 0,00

R$ 0,00
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0c.9.2.3
0c.9.3

Solicitar cotações
Realizar as aquisições

R$ 0,00
R$ 125.000,00

R$ 0,00
R$ 2.520,00

R$ 127.520,00

0c.9.3.1

Realizar as aquisições de softwares

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

0c.9.3.2

Realizar as aquisições de hardwares

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

0c.9.3.3

Realizar as aquisições diversas

R$ 25.000,00

R$ 25.000,00

Realizar a RPC da F-P&A_E-EA

R$ 0,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 0,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

0c.9.4
0c.10
0c.10.1
1
1.0

Encerramento da F-P&A
Realizar a RFF da F-P&A
FASE I (Análise da Estrutura Mecânica)
Inicialização da F-I

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 20.250,00

R$ 115.936,00

R$ 136.186,00

R$ 0,00

R$ 1.416,00

R$ 1.416,00

1.0.1

Convocar integrantes da F-I

R$ 0,00

R$ 316,00

R$ 316,00

1.0.2

Realizar a RA F-I

R$ 0,00

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

R$ 0,00

R$ 9.720,00

R$ 9.720,00

1.1

Etapa A (Cálculos estruturais)

1.1.1

Fazer a pré-definição do design estrutural

R$ 0,00

R$ 0,00

1.1.2

Fazer o levantamento de quantidade de carga

R$ 0,00

R$ 0,00

1.1.3

Fazer o levantamento forças de tensão

R$ 0,00

R$ 0,00

1.1.4

Fazer o levantamento de forças de resistência

R$ 0,00

R$ 0,00

1.1.5

Calcular o fator de segurança

R$ 0,00

R$ 0,00

1.1.6

Calcular o fator de projeto mecânico

R$ 0,00

R$ 0,00

1.1.7

Modelar os elementos mecânicos

R$ 0,00

R$ 0,00

1.1.8

Calcular o cisalhamento e momentos fletores

R$ 0,00

R$ 0,00

1.1.9

Fazer o cálculo estrutural estático

R$ 0,00

R$ 0,00

1.1.10

Realizar a RPC da F-I_E-A

R$ 0,00

R$ 0,00

Etapa B (Analise de dinâmica)

R$ 0,00

1.2

R$ 5.400,00

R$ 5.400,00

1.2.1

Fazer o cálculo estrutural dinâmico

R$ 0,00

R$ 0,00

1.2.2

Calcular o equilíbrio

R$ 0,00

R$ 0,00

1.2.3

Calcular o diagrama de corpo livre

R$ 0,00

R$ 0,00

1.2.4

Analisar as funções de singularidade

R$ 0,00

R$ 0,00

1.2.5

Analisar as tensões tridimensionais gerais

R$ 0,00

R$ 0,00

1.2.6

Analisar as deflexões e rigidez

R$ 0,00

R$ 0,00

1.2.7

Realizar a RPC da F-I_E-B

R$ 0,00

R$ 0,00

1.3

Etapa C (Planificação dos movimentos)

R$ 0,00

R$ 8.640,00

R$ 8.640,00

1.3.1

Fazer o levantamento de graus de liberdade

R$ 0,00

R$ 0,00

1.3.2

Calcular a probabilidade de trajetórias

R$ 0,00

R$ 0,00

1.3.3

Analisar a planificação de movimentos

R$ 0,00

R$ 0,00

1.3.4

Analisar as falhas resultantes de carregamento estático

R$ 0,00

R$ 0,00

1.3.5

Analisar as falhas de fadiga resultante de carregamento
variável

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

1.3.6
1.4

Realizar a RPC da F-I_E-C
Etapa D (Manipuladores mecânicos)

R$ 0,00

R$ 9.720,00

R$ 9.720,00

1.4.1

Fazer o levantamento de atuadores

R$ 0,00

R$ 0,00

1.4.2

Fazer o levantamento de mecanismos

R$ 0,00

R$ 0,00

1.4.3

Fazer a analise de graus de liberdade dos atuadores

R$ 0,00

R$ 0,00

1.4.4

Fazer o cálculo de influencia estática

R$ 0,00

R$ 0,00
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1.4.5

Analisar a movimentação dinâmica

R$ 0,00

R$ 0,00

1.4.6

Realizar a RPC da F-I_E-D

R$ 0,00

R$ 0,00

1.5

Etapa E (Seleção de materiais)

1.5.1

Selecionar os materiais da estrutura física

1.5.2

Analise dos materiais selecionados

R$ 1.750,00

R$ 4.320,00

R$ 6.070,00

R$ 1.750,00

R$ 1.750,00

R$ 0,00

R$ 0,00

1.5.2.1

Fazer a análise de resistência mecânica

R$ 0,00

R$ 0,00

1.5.2.2

Fazer a análise de rigidez

R$ 0,00

R$ 0,00

Fazer a análise de dureza

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Realizar a RPC da F-I_E-E

R$ 0,00

R$ 0,00

Etapa F (Desenho mecânico)

R$ 0,00

1.5.2.3
1.5.2.4
1.5.2.5
1.5.3
1.6

Fazer o levantamento de outras propriedades físicas e
químicas
Fazer o levantamento dos processos de fabricação

R$ 11.340,00

R$ 11.340,00

1.6.1

Criar o desenho mecânico da estrutura

R$ 0,00

R$ 0,00

1.6.2

Criar o desenho mecânico dos manipuladores mecânicos

R$ 0,00

R$ 0,00

1.6.3

Criar o desenho mecânico integrado do robô

R$ 0,00

R$ 0,00

1.6.4

Realizar a RPC da F-I_E-F

R$ 0,00

R$ 0,00

1.7

Etapa G (Modelagem 3d)

R$ 0,00

R$ 14.040,00

R$ 14.040,00

1.7.1

Criar o desenho 3D das partes mecânicas

R$ 0,00

R$ 0,00

1.7.2

Criar o desenho 3D dos módulos eletrônicos

R$ 0,00

R$ 0,00

1.7.3

Criar o desenho 3D integrado

R$ 0,00

R$ 0,00

1.7.4

Criar a animação de movimento

R$ 0,00

R$ 0,00

1.7.5

Realizar a analise computadorizada 3D de esforços

R$ 0,00

R$ 0,00

1.7.6

Realizar a RPC da F-I_E-G

R$ 0,00

R$ 0,00

1.8

Etapa H (Fabricação e montagem de peças)

R$ 8.500,00

R$ 16.740,00

R$ 25.240,00

1.8.1

Usinar as peças estruturais metálicas

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

1.8.2

Usinar as engrenagens

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

1.8.3

Construir atuadores

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

1.8.4

Encomendar a fabricação terceirizada de peças

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

1.8.5

Realizar a RPC da F-I_E-H

R$ 0,00

R$ 0,00

1.9

Etapa I (Construção mecânica)

R$ 10.000,00

R$ 33.480,00

R$ 43.480,00

1.9.1

Alugar ferramentas

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

1.9.2

Realizar as aquisições de materiais sobressalentes

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

1.9.3

Construir a estrutura mecânica

R$ 0,00

R$ 0,00

1.9.4

Verificar a construção da estrutura mecânica

R$ 0,00

R$ 0,00

1.9.5

Fazer a analise de vibrações

R$ 0,00

R$ 0,00

1.9.6

Realizar a RPC da F-I_E-I

R$ 0,00

R$ 0,00

1.10
1.10.1
2
2.0

Encerramento da F-I
Realizar a RFF da F-I
FASE II (Implementação da Unidade de Potência)
Inicialização da F-II

R$ 0,00

R$ 1.120,00

R$ 1.120,00

R$ 0,00

R$ 1.120,00

R$ 1.120,00

R$ 2.000,00

R$ 37.216,00

R$ 39.216,00

R$ 0,00

R$ 1.856,00

R$ 1.856,00

2.0.1

Convocar integrantes da F-II

R$ 0,00

R$ 316,00

R$ 316,00

2.0.2

Realizar a RA F-II

R$ 0,00

R$ 1.540,00

R$ 1.540,00

R$ 0,00

R$ 2.760,00

R$ 2.760,00

2.1

Etapa A (Dimensionamento de demanda)
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2.1.1

Levantamento de demanda de equipamentos

R$ 0,00

R$ 0,00

2.1.1.1

Verificar a demanda de corrente elétrica

R$ 0,00

R$ 0,00

2.1.1.2

Verificar a demanda de voltagem elétrica

R$ 0,00

R$ 0,00

2.1.1.3

Verificar a demanda de potência elétrica

R$ 0,00

R$ 0,00

Análise de flutuação de demanda elétrica

R$ 0,00

R$ 0,00

2.1.2.1

Verificar a flutuação de corrente elétrica

R$ 0,00

R$ 0,00

2.1.2.2

Verificar a flutuação de voltagem elétrica

R$ 0,00

R$ 0,00

2.1.2.3

Verificar a flutuação de potência elétrica

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

2.1.2

2.1.3
2.2

Realizar a RPC da F-II_E-A
Etapa B (Dimensionamento de autonomia)

R$ 2.000,00

R$ 12.160,00

R$ 14.160,00

2.2.1

Fazer o levantamento de autonomia elétrica necessária

R$ 0,00

R$ 0,00

2.2.2

Fazer o levantamento de tempo de recarga

R$ 0,00

R$ 0,00

2.2.3

Definir do conjunto de baterias

R$ 0,00

R$ 0,00

2.2.4

Analisar a autonomia elétrica do sistema

R$ 500,00

R$ 500,00

2.2.5

Analisar o sistema de recarga de baterias

R$ 500,00

R$ 500,00

2.2.6

Criar hardware de monitoramento de carga

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

2.2.7
2.3

Realizar a RPC da F-II_E-B
Etapa C (Implementação do sistema de alimentação e
recarga)

R$ 0,00

R$ 19.200,00

R$ 19.200,00

2.3.1

Criar o diagrama unifilar de alimentação

R$ 0,00

R$ 0,00

2.3.2

Construir o sistema da unidade de potência

R$ 0,00

R$ 0,00

2.3.3

Construir os filtros de segurança elétrica

R$ 0,00

R$ 0,00

2.3.4

Conjunto de testes da unidade de potência

R$ 0,00

R$ 0,00

2.3.4.1

Testar a segurança de alimentação elétrica

R$ 0,00

R$ 0,00

2.3.4.2

Testar a resposta de demanda de corrente

R$ 0,00

R$ 0,00

2.3.4.3

Testar a resposta de demanda de voltagem

R$ 0,00

R$ 0,00

2.3.4.4

Testar a resposta de demanda de potência

R$ 0,00

R$ 0,00

2.3.4.5

Testar o monitoramento de carga

R$ 0,00

R$ 0,00

2.3.4.6

Testar a interferência estática

R$ 0,00

R$ 0,00

2.3.4.7

Testar a autonomia elétrica

R$ 0,00

R$ 0,00

2.3.4.8

Testar a recarga de bateria

R$ 0,00

R$ 0,00

Realizar a RPC da F-II_E-C

R$ 0,00

R$ 0,00

2.3.5
2.4
2.4.1
3
3.0

Encerramento da F-II
Realizar a RFF da F-II
FASE III (Implementação da Unidade de Controle e
Processamento)
Inicialização da F-III

R$ 0,00

R$ 1.240,00

R$ 1.240,00

R$ 0,00

R$ 1.240,00

R$ 1.240,00

R$ 1.500,00

R$ 90.466,00

R$ 91.966,00

R$ 0,00

R$ 1.736,00

R$ 1.736,00

3.0.1

Convocar integrantes da F-III

R$ 0,00

R$ 316,00

R$ 316,00

3.0.2

Realizar a RA F-III

R$ 0,00

R$ 1.420,00

R$ 1.420,00

R$ 0,00

R$ 6.880,00

R$ 6.880,00

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Etapa A (Definição das especificações de processamento)
Fazer o levantamento de plataformas open-hardware
microprocessado disponíveis

R$ 0,00

R$ 0,00

Realizar aquisições das plataformas open-hardware

R$ 0,00

R$ 0,00

Fazer o levantamento de funcionalidades específicas

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Fazer o levantamento de requisítos mínimos de processamento
para execução de funcionalidades
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3.1.5

Realizar os testes de bemchmarking

R$ 0,00

R$ 0,00

3.1.6

Realizar a RPC da F-III_E-A

R$ 0,00

R$ 0,00

3.2

Etapa B (Detalhamento dos circuitos eletrônicos)

R$ 0,00

R$ 5.940,00

R$ 5.940,00

3.2.1

Definir o circuito elétrico

R$ 0,00

R$ 0,00

3.2.2

Definir o design de circuito integrado

R$ 0,00

R$ 0,00

3.2.3

Criar o desenho do circuito elétrico

R$ 0,00

R$ 0,00

3.2.4

Realizar a RPC da F-III_E-B

R$ 0,00

R$ 0,00

3.3

Etapa C (Construção de hardware de controle)

R$ 1.500,00

R$ 12.960,00

R$ 14.460,00

3.3.1

Construir a parte física da placa de processamento

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

3.3.2

Soldar os componentes da placa de processamento

R$ 0,00

R$ 0,00

3.3.3

Analisar a interferência estática

R$ 0,00

R$ 0,00

3.3.4

Realizar a RPC da F-III_E-C

R$ 0,00

R$ 0,00

3.4

Etapa D (Módulo de driver de motor)

R$ 0,00

R$ 7.290,00

R$ 7.290,00

3.4.1

Fazer o levantamento de motores utilizados

R$ 0,00

R$ 0,00

3.4.2

Construção do módulo de driver de motor

R$ 0,00

R$ 0,00

3.4.2.1

Construir drive de motores CC

R$ 0,00

R$ 0,00

3.4.2.2

Construir drive de motores CA

R$ 0,00

R$ 0,00

3.4.2.3

Construir drive de motores de passo

R$ 0,00

R$ 0,00

Construir drive de servo motores

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

3.4.2.4
3.4.3
3.4.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.2.1
3.5.2.2
3.5.3
3.5.4
3.6

Testar a integração e resposta com a placa de processamento
com os motores
Realizar a RPC da F-III_E-D
Etapa E (Módulo de atuadores e mecanismos)
Fazer o levantamento de tipos de atuadores e mecanismos
utilizados

R$ 0,00

R$ 5.940,00

R$ 5.940,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Construir o módulo de acionamento de atuadores

R$ 0,00

R$ 0,00

Construir o módulo de acionamento de mecanismos

R$ 0,00

R$ 0,00

Testar a integração e resposta com a placa de processamento
com os atuadores

R$ 0,00

R$ 0,00

Realizar a RPC da F-III_E-E

R$ 0,00

R$ 0,00

Etapa F (Módulo de sensores)

R$ 0,00

Construção de atuadores e mecanismos

R$ 42.120,00

R$ 42.120,00

3.6.1

Configurar as portas I/O

R$ 0,00

R$ 0,00

3.6.2

Construir as funções de conversão AC/DC e DC/AC

R$ 0,00

R$ 0,00

3.6.3

Construção do módulo de sensores analógicos

R$ 0,00

R$ 0,00

3.6.3.1

Implementar o sensor de visão por microcâmera digital

R$ 0,00

R$ 0,00

3.6.3.2

Implementar o sensor de proximidade por ultrassom

R$ 0,00

R$ 0,00

3.6.3.3

Implementar o sensor de carga de baterias

R$ 0,00

R$ 0,00

3.6.3.4

Implementar o sensor de temperatura externa

R$ 0,00

R$ 0,00

3.6.3.5

Implementar o sensor de áudio/microfone

R$ 0,00

R$ 0,00

3.6.3.6

Implementar o receptor de infravermelho

R$ 0,00

R$ 0,00

3.6.3.7

Implementar o sensor acelerômetro

R$ 0,00

R$ 0,00

3.6.3.8

Implementar o sensor de bússola digital

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

3.6.4

Construção do módulo de sensores digitais

3.6.4.1

Implementar as microchaves ou switchs

R$ 0,00

R$ 0,00

3.6.4.2

Implementar os contatos ON/OF

R$ 0,00

R$ 0,00
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3.6.4.3
3.6.5

Implementar o sensor de velocidade com encoder
incremental
Testar a integração e resposta com a placa de processamento
com os sensores

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

3.6.6

Calibrar os sensores

R$ 0,00

R$ 0,00

3.6.7

Realizar a RPC da F-III_E-F

R$ 0,00

R$ 0,00

3.7

Etapa G (Calibração de variáveis)

R$ 0,00

R$ 6.480,00

R$ 6.480,00

3.7.1

Calibrar as variáveis internar de controle

R$ 0,00

R$ 0,00

3.7.2

Realizar a RPC da F-III_E-G

R$ 0,00

R$ 0,00

3.8
3.8.1
4
4.0

Encerramento da F-III
Realizar a RFF da F-III
FASE IV (Implementação da Plataforma de Software)
Inicialização da F-IV

R$ 0,00

R$ 1.120,00

R$ 1.120,00

R$ 0,00

R$ 1.120,00

R$ 1.120,00

R$ 0,00

R$ 71.076,00

R$ 71.076,00

R$ 0,00

R$ 1.496,00

R$ 1.496,00

4.0.1

Convocar integrantes da F-IV

R$ 0,00

R$ 316,00

R$ 316,00

4.0.2

Realizar a RA F-IV

R$ 0,00

R$ 1.180,00

R$ 1.180,00

R$ 0,00

R$ 35.960,00

R$ 35.960,00

4.1

Etapa A (Interface de Firmware)

4.1.1

Construir o código de firmware da placa de processamento

R$ 0,00

R$ 0,00

4.1.2

Testar firmware

R$ 0,00

R$ 0,00

4.1.3

Realizar a RPC da F-IV_E-A

R$ 0,00

R$ 0,00

4.2

Etapa B (Modulo de desenvolvimento e debug)

R$ 0,00

R$ 12.600,00

R$ 12.600,00

4.2.1

Criar o módulo de desenvolvimento

R$ 0,00

R$ 0,00

4.2.2

Testar o funcionamento do módulo de desenvolvimento

R$ 0,00

R$ 0,00

4.2.3

Criar o módulo de debug

R$ 0,00

R$ 0,00

4.2.4

Testar o funcionamento do módulo de debug

R$ 0,00

R$ 0,00

4.2.5

Realizar a RPC da F-IV_E-B

R$ 0,00

R$ 0,00

Etapa C (Modulo operacional)

R$ 0,00

4.3.1

Integrar funções e módulos

R$ 0,00

R$ 0,00

4.3.2

Criar módulo operacional

R$ 0,00

R$ 0,00

4.3.3

Testar o módulo operacional

R$ 0,00

R$ 0,00

4.3.4

Realizar a RPC da F-IV_E-C

R$ 0,00

R$ 0,00

4.3

4.4
4.4.1
5
5.0

Encerramento da F-IV
Realizar a RFF da F-IV
FASE V (Desenvolvimento do Sistema de Controle)
Inicialização da F-V

R$ 20.160,00

R$ 20.160,00

R$ 0,00

R$ 860,00

R$ 860,00

R$ 0,00

R$ 860,00

R$ 860,00

R$ 0,00

R$ 64.696,00

R$ 64.696,00

R$ 0,00

R$ 2.576,00

R$ 2.576,00

5.0.1

Convocar integrantes da F-V

R$ 0,00

R$ 316,00

R$ 316,00

5.0.2

Realizar a RA F-V

R$ 0,00

R$ 2.260,00

R$ 2.260,00

R$ 0,00

R$ 14.880,00

R$ 14.880,00

5.1

Etapa A (Programação de baixo nível)

5.1.1

Criar as funções de baixo nível

R$ 0,00

R$ 0,00

5.1.2

Integrar as funções de baixo nível com o firmware

R$ 0,00

R$ 0,00

5.1.3

Realizar a RPC da F-V_E-A

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2

Etapa B (Programação de alto nível)

R$ 0,00

R$ 28.000,00

R$ 28.000,00

5.2.1

Fazer o levantamento de requisitos

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2.2

Fazer o levantamento das funções de controle

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2.3

Definir as equações de controle

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2.4

Definir a estrutura de decisões

R$ 0,00

R$ 0,00
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5.2.5

Criar o fluxograma de sub-rotinas

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2.6

Analisar a arquitetura de software

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2.7

Fazer o levantamento de variáveis de ambiente

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2.8

Definição da arquitetura da base de dados

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2.8.1

Fazer a modelagem UML de caso de uso

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2.8.2

Fazer a modelagem UML de atividades

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2.8.3

Fazer a modelagem UML de classes e classes de análise

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2.8.4

Fazer a modelagem UML de sequencia

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2.8.5

Fazer a modelagem UML de colaboração

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2.8.6

Fazer a modelagem UML de estados

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2.8.7

Fazer a modelagem UML de implementação

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2.8.8

Fazer a modelagem UML de componentes

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2.8.9

Fazer a modelagem UML de módulos

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2.9

Criar as funções de controle de alto nível

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2.10

Criar as sub-rotinas

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2.11

Integrar as funções de alto nível com as funções de baixo nível

R$ 0,00

R$ 0,00

5.2.12

Realizar a RPC da F-V_E-B

R$ 0,00

R$ 0,00

5.3

Etapa C (Monitoramento remoto)

R$ 0,00

R$ 17.280,00

R$ 17.280,00

5.3.1

Integrar o módulo de telemetria com o sistema de controle

R$ 0,00

R$ 0,00

5.3.2

Analisar a execução de funções de baixo e alto nível

R$ 0,00

R$ 0,00

5.3.3

Criar o módulo de análise de falhas

R$ 0,00

R$ 0,00

5.3.4

Criar o módulo de log de falhas

R$ 0,00

R$ 0,00

5.3.5

Realizar a RPC da F-V_E-C

R$ 0,00

R$ 0,00

5.4
5.4.1
6
6.0

Encerramento da F-V
Realizar a RFF da F-V
FASE VI (Desenvolvimento do Sistema de Comunicação)
Inicialização da F-VI

R$ 0,00

R$ 1.960,00

R$ 1.960,00

R$ 0,00

R$ 1.960,00

R$ 1.960,00

R$ 0,00

R$ 119.736,00

R$ 119.736,00

R$ 0,00

R$ 2.576,00

R$ 2.576,00

6.0.1

Convocar integrantes da F-VI

R$ 0,00

R$ 316,00

R$ 316,00

6.0.2

Realizar a RA F-VI

R$ 0,00

R$ 2.260,00

R$ 2.260,00

R$ 0,00

R$ 45.760,00

R$ 45.760,00

R$ 1.600,00

R$ 1.600,00

6.1

Etapa A (Módulo de definição e transmissão de comandos)

6.1.1

Definir conjunto de comandos

R$ 0,00

6.1.2

Criar o fluxograma de comandos

R$ 0,00

R$ 0,00

6.1.3

Criar as funções de recepção de comandos

R$ 0,00

R$ 0,00

6.1.4

Controle de porta serial

R$ 0,00

R$ 0,00

6.1.4.1

Implementar o hardware de comunicação serial

R$ 0,00

R$ 0,00

6.1.4.2

Testar a comunicação serial

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

6.1.5

Controle joystick

6.1.5.1

Implementar o hardware de comunicação via joystick

R$ 0,00

R$ 0,00

6.1.5.2

Testar a comunicação via joystick

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

6.1.6

Controle infravermelho

6.1.6.1

Implementar o hardware de comunicação infravermelho

R$ 0,00

R$ 0,00

6.1.6.2

Testar a comunicação infravermelho

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

6.1.7

Controle wireless
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6.1.7.1

Implementar o hardware de comunicação wireless

R$ 0,00

R$ 0,00

6.1.7.2

Testar a comunicação wireless

R$ 0,00

R$ 0,00

Realizar a RPC da F-VI_E-A

R$ 0,00

R$ 0,00

Etapa B (Módulo de telemetria)

R$ 0,00

R$ 18.560,00

R$ 18.560,00

R$ 320,00

R$ 320,00

6.1.12
6.2
6.2.1

Definir as variáveis de telemetria

R$ 0,00

6.2.2

Implementar o hardware de comunicação de rádio frequência

R$ 0,00

R$ 0,00

6.2.3

Criar as funções de envio de telemetria

R$ 0,00

R$ 0,00

6.2.4

Criar as funções de recebimento de telemetria

R$ 0,00

R$ 0,00

6.2.5

Testar o envio e recebimento de variáveis de telemetria

R$ 0,00

R$ 0,00

6.2.6

Realizar a RPC da F-VI_E-B

R$ 0,00

R$ 0,00

6.3

Etapa C (Interface de comunicação)

R$ 0,00

R$ 25.920,00

R$ 25.920,00

6.3.1

Definir a interface de comunicação externa

R$ 0,00

R$ 320,00

R$ 320,00

6.3.2

Definir o design da interface

R$ 0,00

R$ 640,00

R$ 640,00

6.3.3

Criar a interface de comunicação

R$ 0,00

R$ 0,00

6.3.4

Criar as funções de envio de comandos

R$ 0,00

R$ 0,00

6.3.5

Testar o envio e recebimento de comandos

R$ 0,00

R$ 0,00

6.3.6

Realizar a RPC da F-VI_E-C

R$ 0,00

R$ 0,00

6.4

Etapa D (Modulo de criptografia e segurança)

R$ 0,00

R$ 24.960,00

R$ 24.960,00

6.4.1

Implementar a criptográfica na transmissão de dados

R$ 0,00

R$ 0,00

6.4.2

Criar o controle de acesso com senha

R$ 0,00

R$ 0,00

6.4.3

Criar o controle de autenticação segura

R$ 0,00

R$ 0,00

6.4.4

Realizar a RPC da F-VI_E-D

R$ 0,00

R$ 0,00

6.5
6.5.1
7
7.0
7.0.1
7.0.2
7.1

Encerramento da F-VI

R$ 0,00

R$ 1.960,00

R$ 1.960,00

R$ 0,00

R$ 1.960,00

R$ 1.960,00

R$ 0,00

R$ 31.276,00

R$ 31.276,00

R$ 0,00

R$ 2.256,00

R$ 2.256,00

Convocar integrantes da F-VII

R$ 0,00

R$ 316,00

R$ 316,00

Realizar a RA F-VII

R$ 0,00

R$ 1.940,00

R$ 1.940,00

R$ 0,00

R$ 5.940,00

R$ 5.940,00

Realizar a RFF da F-VI
FASE VII (Desenvolvimento do Sistema de Locomoção)
Inicialização da F-VII

Etapa A (Definição de dinamicidade de movimentos e
locomoção)

7.1.1

Definir limites de velocidade

R$ 0,00

R$ 0,00

7.1.2

Definir limites de torque

R$ 0,00

R$ 0,00

7.1.3

Calcular a relação de velocidade x torque

R$ 0,00

R$ 0,00

7.1.4

Fazer o levantamento de velocidade x torque real

R$ 0,00

R$ 0,00

7.1.5

Calculara a velocidade angular

R$ 0,00

R$ 0,00

7.1.6

Fazer o levantamento de velocidade angular real

R$ 0,00

R$ 0,00

7.1.7

Calcular a dinamicidade de movimentos

R$ 0,00

R$ 0,00

7.1.8

Calcular os vetores de locomoção omnidirecional

R$ 0,00

R$ 0,00

7.1.9

Realizar a RPC da F-VII_E-A

R$ 0,00

R$ 0,00

7.2

Etapa B (Módulo de orientação e posição)

R$ 0,00

R$ 10.560,00

R$ 10.560,00

7.2.1

Construir o módulo de orientação

R$ 0,00

R$ 0,00

7.2.2

Construir o módulo de posição

R$ 0,00

R$ 0,00

7.2.3

Realizar a RPC da F-VII_E-B

R$ 0,00

R$ 0,00

7.3

Etapa C (Módulo de trajetórias e coordenadas)

R$ 0,00

R$ 10.560,00

R$ 10.560,00
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7.3.1

Construir o módulo de analise de trajetória

R$ 0,00

R$ 0,00

7.3.2

Construir o módulo de coordenadas cartesianas

R$ 0,00

R$ 0,00

7.3.3

Construir o módulo de histórico de trajetória

R$ 0,00

R$ 0,00

7.3.4

Realizar a RPC da F-VII_E-C

R$ 0,00

R$ 0,00

7.4
7.5.1
8
8.0

Encerramento da F-VII
Realizar a RFF da F-VII
FASE VIII (Desenvolvimento do Sistema de Navegação)
Inicialização da F-VIII

R$ 0,00

R$ 1.960,00

R$ 1.960,00

R$ 0,00

R$ 1.960,00

R$ 1.960,00

R$ 0,00

R$ 61.816,00

R$ 61.816,00

R$ 0,00

R$ 2.256,00

R$ 2.256,00

8.0.1

Convocar integrantes da F-VIII

R$ 0,00

R$ 316,00

R$ 316,00

8.0.2

Realizar a RA F-VIII

R$ 0,00

R$ 1.940,00

R$ 1.940,00

R$ 0,00

R$ 6.240,00

R$ 6.240,00

8.1
8.1.1

Etapa A (Codificação de comportamento)
Fazer o levantamento de diretrizes de codificação de
comportamento

R$ 0,00

R$ 0,00

8.1.2

Construir o módulo de codificação de comportamento

R$ 0,00

R$ 0,00

8.1.3

Realizar a RPC da F-VIII_E-A

R$ 0,00

R$ 0,00

8.2

Etapa B (Módulo de reconhecimento de ambiente)

R$ 0,00

R$ 6.240,00

R$ 6.240,00

8.2.1

Fazer o levantamento de sensores de reconhecimento

R$ 0,00

R$ 0,00

8.2.2

Integrar as variáveis de sensores

R$ 0,00

R$ 0,00

8.2.3

Parametrizar os tipos de ambiente

R$ 0,00

R$ 0,00

8.2.4

Construir o módulo de reconhecimento de ambiente

R$ 0,00

R$ 0,00

8.2.5

Realizar a RPC da F-VIII_E-B

R$ 0,00

R$ 0,00

8.3

Etapa C (Módulo percepção e desvio de obstáculos)

R$ 0,00

R$ 5.760,00

R$ 5.760,00

8.3.1

Classificar e tipificar os obstáculos

R$ 0,00

R$ 0,00

8.3.2

Construir o módulo de percepção de obstáculos

R$ 0,00

R$ 0,00

8.3.3

Construir o módulo de desvio de obstáculos

R$ 0,00

R$ 0,00

8.3.4

Realizar a RPC da F-VIII_E-C

R$ 0,00

R$ 0,00

8.4

Etapa D (Módulo de tomada de decisões)

R$ 0,00

R$ 24.000,00

R$ 24.000,00

8.4.1

Analisar o tempo de resposta de tomada de decisões

R$ 0,00

R$ 0,00

8.4.2

Analisar a prioridade de execução de decisões

R$ 0,00

R$ 0,00

8.4.3

Construir o módulo de tomada de decisões

R$ 0,00

R$ 0,00

8.4.4

Realizar a RPC da F-VIII_E-D

R$ 0,00

R$ 0,00

8.5

Etapa E (Módulo de coordenação de comportamentos)

R$ 0,00

R$ 15.360,00

R$ 15.360,00

8.5.1

Fazer o levantamento de padrões de comportamento

R$ 0,00

R$ 0,00

8.5.2

Construir o módulo de coordenação de comportamento

R$ 0,00

R$ 0,00

8.5.3

Realizar a RPC da F-VIII_E-E

R$ 0,00

R$ 0,00

8.6
8.6.1
9
9.0

Encerramento da F-VIII
Realizar a RFF da F-VIII
FASE IX (Construção do Protótipo)
Inicialização da F-IX

R$ 0,00

R$ 1.960,00

R$ 1.960,00

R$ 0,00

R$ 1.960,00

R$ 1.960,00

R$ 0,00

R$ 181.116,00

R$ 181.116,00

R$ 0,00

R$ 4.536,00

R$ 4.536,00

9.0.1

Convocar integrantes da F-IX

R$ 0,00

R$ 316,00

R$ 316,00

9.0.2

Realizar a RA F-IX

R$ 0,00

R$ 4.220,00

R$ 4.220,00

R$ 0,00

R$ 29.420,00

R$ 29.420,00

R$ 20,00

R$ 20,00

9.1

Etapa A (Testes de laboratório)

9.1.1

Fazer o levantamento de módulos construídos

R$ 0,00

9.1.2

Testar os módulos independentes

R$ 0,00

R$ 0,00
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9.1.3

Testar os módulos integradamente

R$ 0,00

R$ 0,00

9.1.4

Realizar a RPC da F-IX_E-A

R$ 0,00

R$ 0,00

9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.3

Etapa B (Análise do controle de qualidade e escopo)
Fazer o levantamento de funções previstas e implementadas
Fazer o levantamento de características previstas e
implementadas
Fazer o levantamento de padronização na construção dos
módulos
Realizar a RPC da F-IX_E-B
Etapa C (Testes de desempenho)

R$ 0,00

R$ 8.460,00

R$ 8.460,00

R$ 0,00

R$ 20,00

R$ 20,00

R$ 0,00

R$ 20,00

R$ 20,00

R$ 0,00

R$ 20,00

R$ 20,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 25.200,00

R$ 25.200,00

9.3.1

Testar o funcionamento integrado

R$ 0,00

R$ 0,00

9.3.2

Testar o tempo de resposta de comandos

R$ 0,00

R$ 0,00

9.3.3

Testar o tempo de resposta de análise de sensores

R$ 0,00

R$ 0,00

9.3.4

Testar o tempo de resposta de análise de ambiente

R$ 0,00

R$ 0,00

9.3.5

Realizar a RPC da F-IX_E-C

R$ 0,00

R$ 0,00

9.4

Etapa D (Aperfeiçoamento de sistemas e módulos)

R$ 0,00

R$ 37.800,00

R$ 37.800,00

9.4.1

Fazer o levantamento de falhas de baixo nível

R$ 0,00

R$ 0,00

9.4.2

Fazer o levantamento de falhas de alto nível

R$ 0,00

R$ 0,00

9.4.3

Corrigir falhas

R$ 0,00

R$ 0,00

9.4.4

Ajustar estrutura mecânica

R$ 0,00

R$ 0,00

9.4.5

Calibrar sensores

R$ 0,00

R$ 0,00

9.4.6

Testar o funcionamento geral

R$ 0,00

R$ 0,00

Realizar a RPC da F-IX_E-D

R$ 0,00

R$ 0,00

9.4.7
9.5
9.5.1

Etapa E (Diagnose de sistemas, componentes e comunicação
com operador)
Fazer o levantamento de subsistemas previstos e
implementados

R$ 0,00

R$ 71.460,00

R$ 71.460,00

R$ 0,00

R$ 20,00

R$ 20,00

9.5.2

Fazer o levantamento de sistemas previstos e implementados

R$ 0,00

R$ 20,00

R$ 20,00

9.5.3

Fazer o levantamento de componentes usados

R$ 0,00

R$ 20,00

R$ 20,00

9.5.4

Criar a documentação técnica

R$ 0,00

R$ 0,00

9.5.5

Criar os manuais de operação

R$ 0,00

R$ 0,00

9.5.6

Realizar a RPC da F-IX_E-E

R$ 0,00

R$ 0,00

9.6
9.6.1
10
10.0

Encerramento da F-IX
Realizar a RFF da F-IX
FASE X (Homologação Final)
Inicialização da F-X

R$ 0,00

R$ 4.240,00

R$ 4.240,00

R$ 0,00

R$ 4.240,00

R$ 4.240,00

R$ 3.500,00

R$ 32.052,00

R$ 35.552,00

R$ 0,00

R$ 2.316,00

R$ 2.316,00

10.0.1

Convocar integrantes da F-X

R$ 0,00

R$ 316,00

R$ 316,00

10.0.2

Realizar a RA F-X

R$ 0,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 0,00

R$ 12.200,00

R$ 12.200,00

10.1
10.1.1

Comissionamento
Pré-planejamento do comissionamento

R$ 0,00

R$ 0,00

10.1.1.1

Realizar a reunião de pré-planejamento do comissionamento

R$ 0,00

R$ 0,00

10.1.1.2

Convocar responsáveis

R$ 0,00

R$ 0,00

10.1.2

Realizar teste de comissionamento

R$ 0,00

10.1.3

Realizar a RPC da F-X_E-C

R$ 0,00

10.2
10.2.1

Organização do evento de demonstração de funcionamento
Pré-planejamento do evento de demonstração de
funcionamento

R$ 4.200,00

R$ 4.200,00
R$ 0,00

R$ 3.000,00

R$ 10.008,00

R$ 13.008,00

R$ 2.500,00

R$ 2.736,00

R$ 5.236,00
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10.2.1.1
10.2.1.2
10.2.1.3

Realizar a reunião de pré-planejamento do evento de
demonstração de funcionamento
Realizar o processo de alocação de espaço para o evento de
demonstração de funcionamento
Contratar a empresa terceirizada para realização de
coffbrake

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

10.2.2

Definir a lista de participantes

R$ 0,00

R$ 320,00

R$ 320,00

10.2.3

Enviar o comunicado aos envolvidos

R$ 0,00

R$ 632,00

R$ 632,00

10.2.4

Criar os certificados de participação

R$ 500,00

R$ 3.160,00

R$ 3.660,00

10.2.5

Convocar os participantes

R$ 0,00

R$ 3.160,00

R$ 3.160,00

R$ 500,00

R$ 6.528,00

R$ 7.028,00

10.3

Evento de demonstração de funcionamento do robô

10.3.1

Realizar a palestra de apresentação

R$ 0,00

R$ 0,00

10.3.2

Realizar a apresentação de funcionamento

R$ 0,00

R$ 0,00

10.3.3

Entregar certificados

R$ 0,00

R$ 0,00

10.3.4

Realizar o coffbrake

R$ 500,00

R$ 0,00

10.4
10.4.1
11
11.1

Encerramento da F-X
Realizar a RFF da F-X
FASE DE ENCERRAMENTO
Fechamento do balancete financeiro

R$ 0,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 0,00

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 0,00

R$ 10.668,00

R$ 10.668,00

R$ 0,00

R$ 4.460,00

R$ 4.460,00

11.1.1

Fazer levantamento de gastos totais do projeto

R$ 0,00

R$ 1.308,00

R$ 1.308,00

11.1.2

Realizar a RFC

R$ 0,00

R$ 736,00

R$ 736,00

11.1.3

Realizar o processo de quitação de contas pendentes

R$ 0,00

R$ 1.680,00

R$ 1.680,00

11.1.4

Entregar o relatório de detalhamento contábil final

R$ 0,00

R$ 736,00

R$ 736,00

Atividades finais de encerramento

R$ 0,00

R$ 6.208,00

R$ 6.208,00

11.2.1

Arquivar documentação gerada

R$ 0,00

R$ 2.736,00

R$ 2.736,00

11.2.2

Atualizar web site do projeto

R$ 0,00

R$ 1.472,00

R$ 1.472,00

11.2.3

Realizar a REP

R$ 0,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

11.2

4.6.4 Planilha de recursos
Os recursos abaixo relacionados são referentes aos recursos humanos. Para
determinar a taxa padrão foram somados os gastos de recursos (custos fixos, custos
variáveis e impostos) sobre as horas trabalhadas no mês (160 horas) a partir de um
regime de trabalho de 40 horas semanais. Não foi considerado o lucro líquido por se
tratar de um projeto realizado por um setor específico do Grupo z-Tronics para a
organização. A base para cálculo foi trabalho por hora. Considerando cada função sendo
ocupada por um colaborador interno ou externo correspondente ao valor na Tabela 23:
Tabela 23 – Planilha de custos de recursos do projeto.
Fonte: estruturado pelo autor.
Cargo
Função
Equipe de Gerenciamento do Projeto (EGP)
Gerente de Projetos
Gerente
Analista de Projetos
Suplente

No de Vagas
2
1
1

Taxa Padrão
R$ 50/h
R$ 30/h
R$ 20/h
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Equipe Administrativa (EA)
Analista de Recursos Humanos
Coordenador
Secretária
Auxiliar Administrativo
Equipe de Comunicação Interna e Externa (ECIE)
Analista de TI
Coordenador
Webmaster
Assistente de Webmaster
Equipe Contábil (EC)
Analista Financeiro
Coordenador
Técnico em Contabilidade
Suplente
Auxiliar em Contabilidade
Equipe de Controle e Automação (ECA)
Engenheiro Mecatrônico Sênior
Líder Técnico
Engenheiro Mecatrônico Pleno
Suplente
Engenheiro Mecatrônico Júnior
Técnico em Mecatrônica
Equipe de Software (ES)
Engenheiro de Software Sênior
Líder Técnico
Desenvolvedor Sênior
Suplente
Programador
Equipe de Eletrotécnica (EE)
Engenheiro Eletrônico Sênior
Líder Técnico
Engenheiro Eletrônico Pleno
Suplente
Engenheiro Eletrônico Júnior
Técnico Eletrônico
Técnico em Eletrotécnica
Técnico em Eletromecânica
Equipe de Mecânica (EM)
Engenheiro Mecânico Sênior
Líder Técnico
Engenheiro Mecânico Pleno
Suplente
Engenheiro Mecânico Júnior
Técnico em Mecânica
Consultores (Cons)
Engenheiro de Redes de Dados e
Consultor da ECA
Comunicação
Analista / Arquiteto de Software Consultor da ES
Engenheiro Eletromecânico Consultor da EE
Advogado Consultor Jurídico
Conselho Consultivo (CC)

3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
3
5
1
1
3
7
1
1
1
2
1
1
6
1
1
1
3
3

R$ 37/h
R$ 20/h
R$ 10/h
R$ 7/h
R$ 42/h
R$ 20/h
R$ 15/h
R$ 7/h
R$ 42/h
R$ 20/h
R$ 15/h
R$ 7/h
R$ 135/h
R$ 35/h
R$ 30/h
R$ 25/h
R$ 15/h x 3
R$ 105/h
R$ 35/h
R$ 25/h
R$ 15/h x 3
R$ 150/h
R$ 35/h
R$ 30/h
R$ 25/h
R$ 15/h x 2
R$ 15/h
R$ 15/h
R$ 135/h
R$ 35/h
R$ 30/h
R$ 25/h
R$ 15/h x 3
R$ 120/h

1

R$ 40/h

1
1
1

R$ 40/h
R$ 40/h
R$ 0/h
R$ 250/h
R$ 30/h
R$ 20/h
R$ 20/h
R$ 20/h
R$ 20/h
R$ 35/h
R$ 35/h
R$ 35/h
R$ 35/h
-

Gerente de Projetos
Analista de Projetos
Coordenador da EA
Coordenador da ECIE
Coordenador da EC
Líder Técnico da ECA
Líder Técnico da ES
Líder Técnico da EE
Líder Técnico da EM
Comitê Executivo (CE)
Diretoria
Patrocinadores externos
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4.6.5 Frequência de avaliação do escopo do projeto
A frequência de avaliação do orçamento do projeto será realizada diariamente,
sendo os resultados publicados no portal web do projeto e apresentados nas reuniões de
alinhamento contidas na etapa de inicialização e encerramento de fases e nas reuniões
de ponto de controle de etapa que estão previstas no plano de gerenciamento de
comunicação do projeto.

4.6.6 Reservas gerências
Foi aprovada pela gerência administrativa uma reserva gerencial total de R$
415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), as reservas de contingências e reservas
gerenciais genéricas são de R$ 250.000,00 e de R$ 165.000,00 respectivamente. Estas
reservas gerenciais se subdividem em reservas alocadas por plano de gerenciamento,
que juntamente com o orçamento do projeto, compõem o custo final do
empreendimento.

PLANO
Escopo
Cronograma
Recursos
Humanos
Comunicação
Aquisições
Total:

RESERVAS DE
CONTINGÊNCIA
Até R$ 50.000,00
Até R$ 50.000,00

OUTRAS
RESERVAS
Até R$ 10.000,00
Até R$ 10.000,00

Até R$ 25.000,00

Até R$ 25.000,00

Até R$ 25.000,00
Até R$ 100.000,00
R$ 250.000,00

Até R$ 70.000,00
Até R$ 50.000,00
R$ 165.000,00

Tabela 24 – Reservas gerenciais do projeto.
Fonte: estruturado pelo autor.

As reservas de contingência serão destinadas exclusivamente ao processo de
gerenciamento de riscos, conforme descrito no plano de gerenciamento de riscos.
Já as demais reservas são todas as reservas destinadas a outros eventos que não
são contemplados como riscos do projeto
As reservas serão consumidas com base nas solicitações de mudanças
provenientes dos outros planos e dentro da autonomia do gerente do projeto e do
patrocinador.
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4.6.7 Autonomias
O gerente de projeto terá as seguintes autonomias quanto à utilização das
reservas:

RESERVAS DE
CONTINGÊNCIA

OUTRAS
RESERVAS

Gerente do projeto isoladamente

Até R$ 5.000,00

Até R$ 1.000,00

Gerente do projeto com aval do
patrocinador

Até R$ 15.000,00

Até R$ 5.000,00

Acima de R$ 15.000,00
e até o limite das
reservas

Acima de R$ 5.000,00
e até o limite das
reservas

Somente o patrocinador

Tabela 25 – Limites de autonomia para uso de reservas.
Fonte: estruturado pelo autor.

Essa autonomia é por cada solicitação de mudanças proveniente dos outros
planos, podendo o gerente de projeto consumir a reserva, desde que em diferentes
solicitações.
Com o fim das reservas, somente a gerência administrativa poderá solicitar e
decidir sobre a criação de novas reservas, mediante reunião de acompanhamento
financeiro ou emergencial.

4.6.8 Alocação financeira das mudanças no orçamento
As mudanças de caráter corretivo do orçamento do projeto deverão ser alocadas
dentro das reservas gerenciais na categoria outras reservas, desde que dentro da alçada
do gerente de projeto.
Para mudanças de orçamento corretivas prioritárias que estejam fora da alçada
do gerente do projeto, ou quando não houver mais reservas gerenciais disponíveis,
deverá ser acionado o patrocinador, mediante reunião de acompanhamento financeiro
ou reunião emergencial em conjunto com a equipe contábil, uma vez que o gerente de
projeto não tem autonomia necessária para solicitar à diretoria da empresa um aumento
nas reservas gerenciais.
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4.6.9 Administração do plano de gerenciamento de custos
Os responsáveis pelo plano de gerenciamento de custos serão o gerente de
projeto e o coordenador da equipe contábil, que terão o apoio caso seja necessário do
analista de projetos.
O plano de gerenciamento de custos será reavaliado na fase de planejamento e
aquisições, durante as reuniões de finalização de fase ou reuniões de ponto de controle
de etapa, de forma que as necessidades de atualização do plano durante a execução das
fases do projeto deverão seguir as orientações pré-dispostas anteriormente.

4.6.10 Outros assuntos relacionados não previstos nesse plano
Todas as solicitações não previstas neste plano deverão ser submetidas à análise
dos responsáveis pelo controle das atividades diretamente envolvidas, seguida de
levantamento de potenciais riscos e serem encaminhadas ao gerente de projeto para
aprovação.
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4.7 PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO
4.7.1 Processos de gerenciamento de qualidade
Este plano de gerenciamento tem por finalidade descrever como a equipe de
gerenciamento do projeto executará as políticas e metodologias de qualidade.
O gerenciamento da qualidade englobará só, e somente só, os processos de
qualidade definidos e aprovados no plano de gerenciamento da qualidade do projeto.
Em caso da necessidade de modificações nas métricas e métodos de análise da
qualidade do projeto que tenham sido identificadas após a elaboração e revisão do plano
de gerenciamento da qualidade este deverá passar por um novo processo de aprovação.
O plano de gerenciamento da qualidade será revisado e aprovado durante a fase
de planejamento, onde serão confirmados os principais critérios de aceitação de entregas
e marcos.
Em se tratando de fatores que envolvam diretamente a garantia da qualidade do
projeto, como a melhoria contínua de processos, redução de desperdício, eliminação de
atividades que não agregam valor, auditoria dos requisitos da qualidade e análise dos
resultados das medições do controle da qualidade, terá como diretriz o alinhamento do
escopo do projeto com a estratégia organizacional buscando sempre utilizar padrões de
qualidade e definições operacionais apropriadas de maneira interativa e que permitam
que os processos sejam operados com níveis mais altos de eficácia e quando necessário
com eficiência (relação entre rendimento e esforço).
O monitoramento e registro dos resultados da execução das atividades de
qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças necessárias serão
direcionados em particular para os coordenadores ou líderes de equipe, que terão como
função reportar diariamente ao gerente de projetos, através de software específico de
gerenciamento do projeto. Cabe ao gerente de projeto fazer o controle geral da
qualidade para cada fase e para o projeto em si, através do software específico de
gerenciamento do projeto, do arquivo Microsoft Office Project, das planilhas de
controle de qualidade e do status report.
Ao término de cada etapa ou fase, serão levantados e demonstrados a toda
equipe alocada para esta os níveis de qualidade alcançados, os problemas existentes, os
riscos identificados e as lições aprendidas, com previsto no plano de comunicação do
projeto.
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Considera-se como indicadores de sucesso do projeto o alcance de todos os
fatores dispostos nas métricas da qualidade, tanto para o produto quanto para o próprio
projeto.
Modificações no plano de gerenciamento de qualidade devem ser feitas por
escrito através do formulário de solicitação de alteração do plano de gerenciamento.
Quando aprovadas deverá ser enviado um comunicado por e-mail aos integrantes do
Conselho Consultivo, conforme descrito no plano de comunicação do projeto.

4.7.2 Métricas de qualidade
As métricas da qualidade neste plano de gerenciamento devem ser apresentadas
com a listagem dos padrões e requisitos da qualidade utilizados e como serão satisfeitos.
Nas métricas deverão constar todos os padrões de mercado, referências a normas
técnicas nacionais e internacionais, padrões da organização, procedimentos internos do
sistema de gestão da qualidade na organização e os documentos de referência, que por
ventura sejam necessários e aplicáveis a realidade do projeto.
Os requisitos de qualidade a serem atingidos pelo projeto estão descritos a
seguir.

4.7.2.1 Requisitos do projeto
Os requisitos do projeto definem as atividades de garantia de qualidade para o
projeto incluindo auditorias, processos de melhoria contínua e acompanhamento das
atividades.
Todas as auditorias do projeto e revisões dos processos de qualidade tem como
foco a análise estruturada e independente que busca identificar políticas, processos e
procedimentos ineficientes e ineficazes em uso no projeto e não aderentes às políticas e
procedimento do projeto e da organização. As atividades de auditoria serão realizadas
conforme necessidade apontada pelo Conselho Consultivo, durante as reuniões
emergenciais.
Os processos de melhorias contínuas têm como foco ser um meio interativo de
melhorar a qualidade de todos os processos, reduzindo o desperdício, eliminando as
atividades que não agregam valor e permitindo que os processos sejam operados com
níveis mais altos de eficácia e eficiência. As analises de melhoria de processos deverão
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ser levantadas durante as reuniões de alinhamento de fase, reuniões de ponto de controle
de etapa ou reuniões de finalização de fases, sendo logo depois de encaminhadas ao
gerente de projetos para aprovação e divulgação.
Serão considerados como indicadores/requisitos de qualidade do projeto os
seguintes itens:
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Requisito

Indicador

Meta

Técnica de
Medição

Entrega de relatórios de forma
padronizada

IND-01

100%

Checklist

Entrega de documentação técnica de
forma padronizada

IND-02

100%

Checklist

Entrega de relatórios dentro do prazo

IND-03

95%

Software MS
Project

IND-04

10%

IND-05

90%

Cumprimento e execução das reuniões de
fechamento de fases previstas

IND-06

100%

Levantamento
de dados

Variação limite no custo das aquisições
previstas

IND-07

30%

Levantamento
de dados

Entrega de atividades concluídas no tempo
menor do que o tempo previsto
Cumprimento e execução das reuniões de
alinhamento de fases previstas

Software MS
Project
Levantamento
de dados

Frequência

Em toda
finalização de
etapa
Em toda
finalização de
fase
Em toda
finalização de
etapa
Diariamente
Em todo início
de fase
Em toda
finalização de
fase
Mensalmente

Quem Mede

Onde
Registra

Líder de
Equipe

Plano de Resposta

Ação

Quando

Responsável

Arquivos
PGQP

Monitorar

85%

GP

Líder de
Equipe

Arquivos
PGQP

Monitorar

85%

GP

Gerente de
Projeto

Arquivos
PGTP

Alertar

85%

GP

Gerente de
Projeto
Coordenador
ECIE

Arquivos
PGTP
Arquivos
PGComP

Informar

-10%

GP

Alertar

85%

GP

Gerente de
Projeto

Arquivos
PGTP

Replanejar

95%

GP

Coordenador
EC

Arquivos
PGAqP e
PGCP

Informar

50%

GP

Tabela 26 - Processos de Monitoramento.
Fonte: estruturado pelo autor.
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4.7.2.2 Requisitos do produto
Os requisitos da qualidade do produto irão se caracterizar a partir das principais
entregas pré-estabelecidas pela EAP, com seus critérios de aceitação e como e quando
(checkpoint) serão usados.

CÓD. EAP
9.6.1
10.3
10.4.1
11.1.4
11.2.1
11.2.2
11.2.3

ENTREGA
06/03/2015
27/03/2015
30/03/2015
13/04/2015
15/04/2015
17/04/2015
20/04/2015

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
Robô expositivo construído e funcional
Demonstração de funcionamento do robô
Apresentação da analise final de execução das atividades do projeto
Relatório de detalhamento contábil final entregue
Documentação técnica arquivada
Web site do projeto atualizado
Relatório de encerramento de projeto entregue
Tabela 27 – Requisitos do produto.
Fonte: estruturado pelo autor.

Os padrões técnicos de mercado e organizacionais adotados para o desenvolvimento
do produto estão descritos logo a seguir:

TIPO
ABNT
ISO
ISO

NORMA
NBR IEC 60335-2-5:2012
ISO 13482
ISO 8373:2012

ISO

ISO 9787:2013

JIRA
ANSI/RIA

JIS B 0187:2005
ANSI/RIA R15.06-1992

DESCRIÇÃO
Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares.
Safety of personal care robots
Robots and robotic devices – Vocabulary
Robots and robotic devices – Coordinate systems and motion
nomenclatures
Service robot – Vocabulary
Industrial Robots and Robot Systems

Tabela 28 – Normas técnicas aplicadas ao produto.
Fonte: estruturado pelo autor.

4.7.3 Ferramentas de qualidade
Serão inseridas dentro da planilha de controle de qualidade todas as ferramentas da
qualidade que o projeto empregará, descrevendo como será utilizada e o responsável pelo
acompanhamento dos índices. Os elementos do plano de monitoramento e avaliação serão:
a) matriz de resultados e produtos (quadro com resumo dos resultados e produtos);
b) tabela de procedimentos de monitoramento (com indicadores e instrumentos de
coleta de dados);
c) tabela de procedimentos de avaliação (com indicadores e instrumentos de coleta
de dados);
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d) tabela de acompanhamento de riscos (avaliação dos efeitos de hipóteses
condicionantes no desenvolvimento do projeto, relativos ao gerenciamento do
projeto);
e) diagrama de causa e efeito;
f) diagrama de pareto;
g) checklists (folhas de registro); e
h) gráficos de controle.

A análise e medição do desempenho do projeto que visa monitorar a variável tempo de
execução das atividades incluídas dentro do cronograma será controlada através do software
específico de gerenciamento do projeto e do arquivo Microsoft Office Project.
4.7.6 Administração do plano de gerenciamento de qualidade
O responsável pelo plano de gerenciamento de qualidade será o gerente de projetos,
que terá o apoio caso seja necessário do analista de projetos.
O acompanhamento do gerenciamento de qualidade será analisado durante as reuniões
de finalização de fase ou reuniões de ponto de controle de etapa.
Os procedimentos de controle da qualidade do projeto serão realizados na conclusão
de cada etapa antes que a mesma seja enviada ao gerente de projetos. O controle de qualidade
será realizado através de inspeção nas entregas utilizando-se os checklists (folhas de
anotações técnicas) e respectivamente, os seus indicadores, a fim de manter a qualidade do
projeto e garantir o processo de melhoria contínua.

4.7.5 Outros assuntos relacionados não previstos nesse plano
Todas as solicitações não previstas neste plano deverão ser submetidas à análise dos
responsáveis pelo controle das atividades diretamente envolvidas, seguida de levantamento de
potenciais riscos e serem encaminhadas ao gerente de projeto para aprovação.
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4.8 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO PROJETO
4.8.1 Partes interessadas do projeto
No âmbito da análise de partes interessadas de um projeto é visível a influência destas
para o sucesso ou fracasso do projeto. O impacto das partes interessadas pode vir tanto na
execução de tarefas, nos trabalhos realizados, nas decisões tomadas, nas entregas efetuadas,
nas aprovações ou desaprovações de orçamento, na conclusão de marcos significativo e por
fim nos resultados finais alcançados.
O gerenciamento de partes interessadas deve englobar o maior número de variáveis e
informações de acompanhamento dos envolvidos como, por exemplo, o nível de influência, o
envolvimento nas possíveis mudanças, a probabilidade de impactarem o projeto, a
possibilidade de serem impactadas pelo projeto, os níveis de interesse, os níveis hierárquicos,
os níveis de autoridade e os níveis de poder. Dessa forma a importância do levantamento de
partes interessadas, e posteriormente do seu acompanhamento, é crucial haja vista que
enquanto alguns envolvidos podem ter a capacidade limitada de influenciar o projeto e seus
resultados, outros podem ter uma influência significativa sobre este.
Planejar o gerenciamento de partes interessadas constitui em determinar todas as
pessoas ou organizações que estejam ativamente envolvidas no projeto ou que possam afetar
ou serem afetadas por uma decisão, atividade, ou resultado do projeto e também analisar seu
grau de influência.
4.8.1.1 Identificação das partes interessadas
Como descrito no plano de gerenciamento de recursos humanos, o projeto foi
subdividido em fases de forma que cada uma delas teria como responsável máximo para
controle dos pacotes de trabalho o líder de equipe e como responsáveis pela execução das
atividades uma equipe de especialistas, além das equipes de suporte que englobam a área
administrativa, controle financeiro e aquisições, comunicação é a de gerenciamento do
projeto, estas que por sua vez compõem a Estrutura Analítica Organizacional (EAO).
Como ilustrado na Figura 18, o organograma hierárquico das partes interessadas
apresenta todos os envolvidos direta e indiretamente no projeto, apresentadas a seguir:
a) Comitê Executivo: são todos os integrantes ou representantes da gerência do
Grupo de Pesquisa em Robótica z-Tronics ou da Universidade;
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b) Gerente de projeto: é o responsável direto e máximo do gerenciamento do projeto
e do controle macro de atividades;
c) Analista de projeto: é o responsável pelo suporte ao gerente de projeto na execução
das atividades de planejamento, controle e finalização das fases do projeto;
d) Coordenador ou líder de equipe: são os responsáveis diretos do gerenciamento de
equipe e do controle de execução das etapas de cada fase;
e) Consultores: são os analistas especialistas da área técnica responsáveis pelo
levantamento de diretrizes ou premissas e pelo acompanhamento da execução de
atividades;
f) Fornecedores: são todas as empresas ou pessoas externas ao projeto responsáveis
pelos produtos ou serviços terceirizados;
g) Integrantes de nível superior: são todos os integrantes de equipe graduados em
nível superior e que estão responsáveis pelas atividades de levantamento técnico e
projetização de módulos; e
h) Integrantes de nível técnico: são todos os integrantes de equipe especializados em
nível técnico e que estão responsáveis pelo suporte aos integrantes de nível
superior.
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Comitê
Executivo

Gerente do
Projeto

Analista de
Projeto

Coordenador de
Equipe

Líder de
Equipe

Líder de
Equipe

Fornecedores

...

Integrantes
Nível Superior

Consultores

Consultores

...

Intrantes
Nível Técnico

Integrantes
Nível Superior

Integrantes
Nível Superior

...

Intrantes
Nível Técnico

Intrantes
Nível Técnico

...

Figura 18 – Hierarquia das partes interessadas do projeto.
Fonte: estruturado pelo autor.
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4.8.1.2 Análise de impacto e estratégia de gerenciamento das partes interessadas
Como ressaltado anteriormente o tipo de envolvimento das partes interessadas podem
ser impactadas ou impactam o projeto de forma negativa e positiva, por isso após a
identificação das partes interessadas é necessário realizar a análise de impacto destas através
do levantamento do nível de interesse, das expectativas em relação ao projeto, sua
importância, nível de influência e natureza de influência. Na Tabela 29 encontra-se a previsão
da matriz de análise de partes interessadas que se encontram agrupadas por função ou
atividade.

Variável ou
Diretriz / Grau
Legitimidade
(Envolvimento apropriado)
Nível de interesse
Nível de influência
Nível de conhecimento gerencial
Nível de conhecimento técnico
Impacto no projeto
Impacto gerado pelo projeto
Urgência
(Necessidade de atenção imediata)
Nível de poder outorgado
Nível de poder real
(Capacidade de impor sua vontade)
Grau de poder total
Grau de priorização

Grau de importância
Grau de impacto

Neutro

Baixo

Médio

Alto

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nível de poder outorgado
+ Nível de poder real
Grau de poder total
+ Legitimidade
+ Urgência
Nível de influência
+ Impacto no projeto
+ Grau de priorização
Impacto no projeto
+ Grau de poder total

Tabela 29 - Tabela de especificação do grau de importância relativa das partes interessadas.
Fonte: estruturado pelo autor.

A

Comitê
Executivo

B

Gerente de
projeto

C
D

Analista de
projeto
Coordenador
ou líder de
equipe

1

10

10

10

1

10

8

10

8

10

18

29

49

Grau de impacto

Grau de importância

Grau de priorização

Grau de poder total

Nível de poder real

Nível de poder
outorgado

Urgência

Impacto gerado pelo
projeto

Impacto no projeto

Nível de conhecimento
gerencial
Nível de conhecimento
técnico

Nível de influência

Nível de interesse

ID

Partes
Interessadas

Legitimidade
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Tipos de Interesses
no projeto

Estratégias potenciais
para ganhar apoio
ou reduzir
impactos negativos

28

Produto final.

Reportar andamento de execução
das fases, informar desvios nas
linhas de base planejadas e
apresentar riscos detectados.
Continuidade do projeto, informar
desvios nas linhas de base
planejadas e apresentar riscos
detectados.

1

10

9

10

5

10

10

9

10

9

19

29

48

29

Evolução da mentalidade de
gerenciamento de projetos,
melhoria de processos e
produto final.

1

9

6

9

5

6

10

8

7

7

14

23

35

20

Experiência profissional.

Motivar.

1

9

7

7

9

8

9

9

9

9

18

28

43

26

Conclusão de fase/projeto e
melhoria de processos.

Motivar e informar andamento do
projeto.

E

Consultores

1

6

8

1

10

8

6

6

3

5

8

15

31

16

Network e retorno financeiro.

F

Fornecedores
Integrantes de
nível superior
Integrantes de
nível técnico

0

4

8

0

5

8

5

6

0

3

3

9

25

11

Retorno financeiro.

Mostrar respaldo do futuro
produto final do projeto.
Criar vínculo de compra.

1

6

6

6

8

7

9

3

2

5

7

11

24

14

Experiência profissional.

Motivar.

1

5

5

5

7

7

9

3

1

2

3

7

19

10

Experiência profissional e
retorno financeiro.

Motivar.

G
H

Tabela 30 - Matriz de análise de partes interessadas.
Fonte: estruturado pelo autor.
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Nível de Poder x Nível de Interesse
Nível de Poder

12
10

D

8

C

A
B

GE

6
F

4

H

2
0
0

2

4

6

8

10

12

Nível de Interesse
Figura 19 – Análise de nível de poder X nível de interesse.
Fonte: estruturado pelo autor.

Nível de Poder x Nível de Influência
12

A
D

Nível de Poder

10
8

C

6

G

4

B

E
F

H

2
0
0

2

4

6

8

10

Nível de Influência
Figura 20 – Análise de nível de poder X nível de influência..
Fonte: estruturado pelo autor.

12
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Nível de Poder x Impacto
12
A
F
8

C

6

G
H

B
E

D

4
2
0
0

2

4

6

10

8

Impacto
Figura 221 – Análise de nível de poder X impacto.
Fonte: estruturado pelo autor.
Gerenciar de perto
Mantenha satisfeito
Mantenha informado
Monitorar (esforço mínimo)

Comitê Executivo
Gerente de projeto
Analista de projeto
Coordenador ou
líder de equipe
Consultores
Fornecedores
Integrantes de nível superior
Integrantes de nível técnico

C

LIDERANÇA

APOIO

NEUTRO

Partes
Interessadas

RESISTENTE

Tabela 31 - Legenda das áreas dos gráficos de classificação..
Fonte: estruturado pelo autor.

INCONSCIENTE

Nível de Poder

10

D
C
C-D

D

C

D

C-D
C-D
C
C

D
D

Legenda:
“C” - indica o envolvimento existente;
“D” - envolvimento desejado.
Tabela 32 - Matriz de avaliação de envolvimento das partes interessadas.
interessadas
Fonte: estruturado pelo autor.

12
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4.8.1.3 Registro de partes interessadas
A seguir na Tabela 33, encontra-se o registro prévio de partes interessadas do projeto demonstrado na Estrutura Analítica de Recursos (EAR) :
Tabela 33 – EAR do projeto.
Fonte: estruturado pelo autor.
Nome

Tipo

Participa
do projeto Empresa
atualmente?

Cargo

Função no
Projeto
Patrocinadores
(stakeholders)

-

interessado

Não

zTronics

Comitê
Executivo

Uákiti
Pires

executor

Sim

zTronics

Gerente de
Projetos

Gerente

-

executor

Não

zTronics

Analista de
Projetos

-

executor

Não

zTronics

-

executor

Não

-

executor

Não

-

executor

Não

Fases de maior
interesse

Contatar quando

Poder

Influência

Inicio e
encerramento
do projeto

Ponto de
controle de fase,
levantamento de
riscos

Alto

apoiadora

Sim

Suplente

Gerente de
Projetos

Sim

Analista de
Recursos
Humanos

Coordenador

Gerente de
Projetos

Sim

zTronics

Secretária

-

Analista de
Recursos
Humanos

Não

zTronics

Auxiliar
Administrativo

-

Analista de
Recursos
Humanos

Não

Monitoramento,
Encerramento

-

Baixo

neutra

Coordenador

Gerente de
Projetos

Sim

Monitoramento,
Planejamento e
aquisições,
Encerramento

Falha nos canais
de comunicação

Alto

apoiadora

Analista de
TI

Não

Monitoramento,
Encerramento

Atualização do
site ou falha
deste

Baixo

neutra

Webmaster

Não

-

Baixo

neutra

Ponto de
controle de fase,

Alto

apoiadora

Não

zTronics

-

executor

Não

zTronics

Não

Tel/ Status
Cel Report

Comitê
Executivo

executor

executor

email

Sim

zTronics

zTronics

Analista de TI

Webmaster
Assistente de
Webmaster
Analista
Financeiro

Gerência

Superior
Imediato

-

-

-

Localização
(Área / Setor)

Equipe de
Gerenciamento
do Projeto

-

Equipe
Administrativa

Equipe de
Comunicação
Interna e
Externa

Coordenador

Equipe
Contábil

Gerente de
Projetos

Sim

Monitoramento,
Ponto de
Planejamento e
controle de fase
Alto
aquisições,
e etapa
Encerramento
Monitoramento,
Planejamento e Encerramento de
Médio
aquisições,
atividades
Encerramento
Monitoramento,
Contratação ou
Planejamento e
demissão de
Alto
aquisições,
colaboradores
Encerramento
Necessidade de
Monitoramento,
contato com
Baixo
Encerramento
patrocinadores
ou integrantes

Monitoramento,
Encerramento
Monitoramento,
Planejamento e

apoiadora

apoiadora

apoiadora

neutra

Considerações/
Estratégia
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aquisições,
Encerramento

-

orientador

Não

zTronics

-

executor

Não

zTronics

-

executor

Não

zTronics

-

-

executor

orientador

Não

Não

zTronics

zTronics

Advogado

Técnico em
Contabilidade
Auxiliar em
Contabilidade
Engenheiro
Mecatrônico
Sênior
Engenheiro de
Redes de
Dados e
Comunicação
Engenheiro
Controle e
Automação
Pleno
Engenheiro
Controle e
Automação
Júnior

Comitê
Executivo

Consultor

Analista
Financeiro
Técnico em
Contabilidade

Suplente
-

Não

Não
Não

Planejamento e
aquisições,
Encerramento
Monitoramento,
Encerramento
Monitoramento,
Encerramento

levantamento de
financeiro
Início dos
processos de
contratação de
empresas
terceirizadas

Médio

neutra

-

Baixo

neutra

-

Baixo

neutra

Alto

apoiadora

Líder Técnico

Gerente de
Projetos

Sim

fases III, IV,
VI, VII, VII, IX
eX

Ponto de
controle de fase
e etapa,
finalização de
atividades

Consultor

Gerente de
Projetos

Não

fase VI

Inicialização de
fase

Médio

neutra

Líder de
Equipe

Não

fases III, IV,
VI, VII, VII, IX
eX

Inicialização de
fase, etapa e
atividade

Médio

neutra

-

Líder de
Equipe

Não

fases III, IV,
VI, VII, VII, IX
eX

Inicialização de
fase, etapa e
atividade

Baixo

neutra

Inicialização de
fase, etapa e
atividade
Ponto de
controle de fase
e etapa,
finalização de
atividades

Baixo

neutra

Alto

apoiadora

Médio

neutra

Baixo

neutra

Baixo

neutra

Alto

apoiadora

Suplente

Equipe de
Controle e
Automação

-

executor

Não

zTronics

-

executor

Não

zTronics

-

executor

Não

zTronics

Técnico em
Mecatrônica

-

Líder de
Equipe

Não

fases III, IV,
VI, VII, VII, IX
eX

-

executor

Não

zTronics

Engenheiro de
Software
Sênior

Líder Técnico

Gerente de
Projetos

Sim

fases V, VI, VII
e VIII

-

orientador

Não

zTronics

Analista /
Arquiteto de
Software

Consultor

Gerente de
Projetos

Não

fases V, VI, VII
e VIII

-

executor

Não

zTronics

Desenvolvedor
Sênior

Suplente

Líder de
Equipe

Não

fases V, VI, VII
e VIII

-

executor

Não

zTronics

Programador

-

Líder de
Equipe

Não

fases V, VI, VII
e VIII

-

executor

Não

zTronics

Engenheiro
Eletrônico
Sênior

Líder Técnico

Gerente de
Projetos

Sim

fase II

Equipe de
Software

Equipe de
Eletrotécnica

Inicialização de
fase
Inicialização de
fase, etapa e
atividade
Inicialização de
fase, etapa e
atividades
Ponto de
controle de fase
e etapa,

161

Engenheiro
Eletromecânico
Engenheiro
zTronics
Eletrônico
Pleno
Engenheiro
Eletrônico
zTronics
Júnior

Consultor

Gerente de
Projetos

Não

fase II

Suplente

Líder de
Equipe

Não

fase II

-

Líder de
Equipe

Não

fase II

Técnico
Eletrônico

-

Líder de
Equipe

Não

fase II

zTronics

Técnico em
Eletrotécnica

-

Líder de
Equipe

Não

fase II

Não

zTronics

Técnico em
Eletromecânica

-

Líder de
Equipe

Não

fase II

executor

Não

zTronics

Engenheiro
Mecânico
Sênior

Líder Técnico

Gerente de
Projetos

Sim

fases I e IX

-

executor

Não

zTronics

Gerente de
Projetos

Não

fases I e IX

-

executor

Não

zTronics

-

Gerente de
Projetos

Não

fases I e IX

-

executor

Não

zTronics

Técnico em
Mecânica

-

Líder de
Equipe

Não

fases I e IX

-

interessado

Não

-

-

Fornecedor

-

Não

Planejamento e
aquisições,
fases I e IX

-

orientador

Não

zTronics

-

executor

Não

-

executor

Não

-

executor

Não

zTronics

-

executor

Não

-

executor

-

Engenheiro
Mecânico
Pleno
Engenheiro
Mecânico
Júnior

Suplente

Equipe de
Mecânica

-

finalização de
atividades
Inicialização de
fase
Inicialização de
fase, etapa e
atividades
Inicialização de
fase, etapa e
atividades
Inicialização de
fase, etapa e
atividades
Inicialização de
fase, etapa e
atividades
Inicialização de
fase, etapa e
atividades
Ponto de
controle de fase
e etapa,
finalização de
atividades
Inicialização de
fase, etapa e
atividades
Inicialização de
fase, etapa e
atividades
Inicialização de
fase, etapa e
atividades
Fase de
planejamento e
aquisições

Médio

neutra

Médio

neutra

Baixo

neutra

Baixo

neutra

Baixo

neutra

Baixo

neutra

Alto

apoiadora

Baixo

neutra

Baixo

neutra

Baixo

neutra

-

resistente
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4.8.1.4 Atuação das partes interessadas
A seguir, na Tabela 34, encontra-se o gráfico de responsabilidade linear que denota a
matriz de responsabilidade, onde é especificado onde cada parte interessada atuará no projeto.
Ainda ressalta-se que ficará a encargo do gerente do projeto a análise e atualização do
gráfico de responsabilidade linear geral, enquanto que o gráfico de responsabilidade linear de
fase e de etapa, onde estarão apontados mais detalhadamente os responsáveis pelas atividades,
serão controlados pelo líder de equipe.

R
R

S

FASE I

(Análise da Estrutura Mecânica)

S

S

FASE II

(Implementação da Unidade de Potência)

S

S

A

FASE III

(Implementação da Plataforma de Software)

S

S

A

R

FASE IV

(Implementação da Unidade de Controle e Processamento)

S

S

R

A

FASE V

(Desenvolvimento do Sistema de Controle)

S

S

A

R

FASE VI

(Desenvolvimento do Sistema de Comunicação)

S

S

R

FASE VII

(Desenvolvimento do Sistema de Locomoção)

S

S

R

A

FASE VIII

(Desenvolvimento do Sistema de Navegação)

S

S

R

A

FASE IX

(Construção do Protótipo)

A

A

S

FASE X

(Homologação Final)

P

P

S

FASE DE ENCERRAMENTO

R

P

A

EM

Consultor EE

P

A

EE

P

FASE DE PLANEJAMENTO E AQUISIÇÕES

Consultor ES

P

ES

P

Consultor ECA

P

ECA

P

Consultor EC

EC

FASE DE MONITORAMENTO/ACOMPANHAMENTO

EA

R

ECIE

P

CC

CE

FASE DE INICIAÇÃO

EGP

FASES

GP
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S
R
R

A

A

A
A

A
A

A

A

A

R

S

R

S

R

S

R

R

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Legenda:
“R” – Realiza;
“P” – Participa;
“S” – Supervisiona/Acompanha;
“A” – Apoia.

Tabela 34 - Matriz de Responsabilidades.
Fonte: estruturado pelo autor.

P

S
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4.8.1.5 Requisitos de comunicação
Os requisitos de comunicação se remetem as necessidades de informações e
comunicação das partes interessadas que definem quem precisa de quais informações, quando
elas serão necessárias, como serão fornecidas e por quem. Estas informações estão

P

P

P

P

R-E

R-E

Relatório de encerramento do projeto

P

P
P
R

Evento de encerramento

P

R

P
P

Relatório de status report do projeto

P

R-E

Relatório de aquisições e compras

E

P

P
P

Relatório de detalhamento contábil

R-E

P
P

Documentação técnica gerada

P

Relatório de consultoria externa

P
P
P

Ficha de status diário de
acompanhamento de atividades

P
P

Relatório de finalização de etapa

P
R-E
E

Reunião de ponto de controle de etapa

Relatório de finalização de fase

Comitê Executivo
Gerente de projeto
Analista de projeto
Coordenador ou
líder de equipe
Consultores
Fornecedores
Colaboradores de nível superior
Colaboradores de nível técnico
Colaboradores auxiliares
Público externo

Reunião de ponto de controle de fase

Partes
Interessadas

Evento de abertura

apresentadas na Tabela 35.

P
R
E

P
R-E
E

P
R-E
E

P

P

P

P
E

P
P
P

P
P

E
E

R
E

P
P

R-E
E

P

P
P
P
P

Legenda:
“R” – Responsável;
“E” – Executante;
“P” – Recebedor ou participante.
Tabela 35 - Distribuição de comunicação das partes interessadas.
Fonte: estruturado pelo autor.

4.8.2 Recursos humanos do projeto
Como ressaltado por McComb (2006), as habilidades necessárias para se construir um
robô passam desde os conhecimentos em eletrônica e programação até especificações de
desenho mecânico, contudo o conhecimento íntimo desses campos não é absolutamente
necessário, haja vista que obtendo-se uma familiaridade básica com a teoria eletrônica,
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conceitos de programação e mecânica é possível seguir em projetos de desenvolvimento de
robôs.
Contudo lacunas nos conhecimentos técnicos ou de negócio que o projeto exige
podem causar potenciais prejuízos como o atraso na entrega e falha na execução de atividades
e por fim a necessidade de adquirir novos colaboradores, o que acarretaria em um gasto maior
de recursos financeiros. Para prevenir o problema é necessário definir cuidadosamente os
requisitos das competências necessárias de forma detalhada e em seguida realiza a correta
análise dos candidatos através da identificação de questões que testem seus conhecimentos e
habilidades de forma eficaz (LIENTZ, 2001).
Outro ponto importante a se discutir no que se trata a respeito dos recursos humanos
do projeto é o trabalho em equipe, já que este tem sido recomendado como um recurso de
design organizacional por muitos anos e se estabelece como uma forma de melhorar a
produtividade, qualidade e satisfação do colaborador (LAWLER; MOHRMAN, 1987 apud
SAINFORT, 2001). Com o aumento da concorrência global e o surgimento de uma força de
trabalho mais exigente essa característica se torna ainda mais verdadeira no ambiente de
trabalho da atualidade (KATZENBACH; SMITH, 1993 apud SAINFORT, 2001). De forma
que o aumento da visibilidade direcionada para as equipes tem se tornado comum em
particular no contexto da gestão da qualidade total (TQM) ou melhoria da qualidade (QI), que
está fortemente baseada no trabalho em equipe (DEAN; BOWEN, 1994; DEMING, 1986
apud SAINFORT, 2001). Sendo assim o trabalho em equipe representa uma forma de
organização do trabalho que pode ter grandes efeitos positivos ou negativos sobre os
diferentes elementos do sistema de trabalho e sobre os resultados de cada colaborador, tais
como desempenho, atitudes, bem-estar e saúde.
O processo de inteligência coletiva, que se refere a um modo de pensamento
cooperativo que vai além do comportamento coletivo simples, (WECHSLER, 1971 apud
SAINFORT, 2001) para levantar um dos fatores intrínsecos a equipes de trabalho traz a tona o
argumentado que, em muitas circunstâncias, o esforço de um grupo de pessoas gera soluções
eficazes que não seriam produzidos pelos mesmos indivíduos que trabalham de forma
independente. Este resultado superior, não se resultaria somente da união de maior
conhecimentos disponíveis para os membros do grupo, mas também do processo de interação
entre eles, a partir da influência mútua sobre o pensamento um do outro já que a participação
dos trabalhadores aumenta a variedade do conhecimento humano de forma a permitir que os
trabalhadores compreendam o seu papel em tornar o sistema mais eficiente e seguro.
(SAINFORT, 2001)

166

Logo o presente projeto visa aperfeiçoar a execução de suas atividades através da
criação de equipes de trabalho com colaboradores integrados de alta performance e
conhecimento técnico, liderados por um membro com maior experiência que esteja
familiarizado com a relação entre os objetivos do projeto e os objetivos organizacionais. De
forma que vários grupos de trabalho relativamente autônomos possa realizar um conjunto de
diversas tarefas complexas trocando informações, controlando pequenas mudanças e
regulando as definições de escopo com um mínimo de supervisão.
Planejar recursos humanos constitui em determinar funções, responsabilidades e
relações hierárquicas do projeto, tanto para às pessoas envolvidas quanto para os grupos
internos ou externos à organização que executa o projeto, a fim de dar suporte a criação do
plano de gerenciamento de recursos humanos e as premissas de gestão de pessoas no projeto,
ou seja, os processos que organizam e gerenciam a equipe do projeto e estão incluídos no
plano de gerenciamento de recursos humanos Guia PMBoK® (PMI, 2008).

4.8.2.1 Organograma do projeto
Com o intuito de atingir o objetivo do projeto, por meio de um ambiente colaborativo
em que se promova a máxima interação humana com uma quantidade mínima de conflitos, foi
estruturada uma organização do projeto onde os requisitos de alto nível deste serão cumpridos
nas fases já pré-definidas na EAP e as atividades serão executadas em etapas sequenciais que
serão necessariamente englobadas pelas fases do projeto.
Como ilustrado na Figura 22, o organograma estrutural divide a equipe do projeto e
diversas equipes que compõem a EAO, que são:
a) Equipe de Gerenciamento do Projeto (EGP): responsável pelas atividades de
gerenciamento do projeto e liderança, que abrangem a iniciação, planejamento,
execução, monitoramento, controle e encerramento das várias fases do projeto;
b) Equipe Administrativa (EA): responsável pelas tarefas administrativas como
acompanhamento dos fatores ambientais da empresa, comunicação formal com
envolvidos internos e externos do projeto e patrocinadores, seleção e contratação
de pessoal é arquivamento de documentação;
c) Equipe

de

Comunicação

Interna

e

Externa

(ECIE):

responsável

pelo

gerenciamento da comunicação interna e externa do projeto;
d) Equipe Contábil: responsável pelo gerenciamento de aquisições e gerenciamento
de custos do projeto;
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e) Equipe de Controle e Automação (ECA): responsável pela execução das fases III,
IV, V, VI, VII, VIII e IX que englobam a implementação da unidade de controle e
processamento, o desenvolvimento do sistema de comunicação, o desenvolvimento
do sistema de controle, o desenvolvimento do sistema de locomoção, o
desenvolvimento

do

sistema

de

navegação

e

a

homologação

final,

respectivamente;
f) Equipe de Software (ES): responsável pela execução das fases V, VI, VII que
englobam a implementação da plataforma de software;
g) Equipe de Eletrotécnica (EE): responsável pela execução da fase II que engloba a
implementação da unidade de potência;
h) Equipe de Mecânica (EM): responsável pela execução das fases I e IX que
englobam a análise da estrutura mecânica e a construção do protótipo,
respectivamente;
i) Consultores (Cons): consultores são membros temporários que terão como função
orientar o detalhamento das especificações das atividades da equipe a que
estiverem inicialmente vinculados;
j) Conselho Consultivo (CC): o conselho consultivo será formado pela EGP e pelos
coordenadores e líderes de equipe, e terá como função tomar decisões estratégicas
de alto impacto e analisar o andamento do projeto; e
k) Comitê Executivo (CE): o comitê executivo será formado pela gerência
organizacional do Grupo z-Tronics e possíveis patrocinadores externos, e terá
como função aprovar a entregas finais do projeto e possíveis verbas gerenciais
extras.
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(1) Gerente do Projeto

(1) Analista de Projetos

Equipe
Administrativa

Equipes de
Comunicação
Interna e Externa

Equipe de
Controle e
Automação

Equipe
Contábil

Equipe de
Desenvolvimento
de Software

Equipe de
Eletrotécnica

Equipe de
Mecânica

(1) Analista de
RH

(1) Analista de TI

(1) Analista
Financeiro

(1) Líder
Técnico

(1) Líder
Técnico

(1) Líder
Técnico

(1) Líder
Técnico

(1) Secretária

(1) Webmaster

(1) Consultor

(1) Consultor

(1) Arquiteto de
Software

(1) Consultor

(2) Engenheiro

(1) Auxiliar
Administrativo

(1) Assistente de
Webmaster

(1) Técnico em
Contabilidade

(2) Engenheiro

(1) Desenvolver

(2) Engenheiro

(3) Técnico em
Mecânica

(1) Auxiliar em
Contabilidade

(3) Técnico em
Mecatrônica

(3) Programador

(2) Técnico
Eletrônico

(1) Técnico em
Eletrotécnica

(1) Técnico em
Eletromecânica

Figura 22 – EAO do projeto.
Fonte: estruturado pelo autor.
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4.8.2.2 Diretório da equipe do projeto
O diretório da equipe do projeto se define pela listagem de pessoas envolvidas no
projeto e que apresentam, a partir da análise de seus perfis e nível de influência, a necessidade
de serem contatadas ou simplesmente informadas. Este controle será realizado digitalmente
dentro da planilha de controle do diretório da equipe, vide exemplo no Apêndice C.
Fica encarregado da tarefa de controle, checagem e atualização de informações do
diretório da equipe do projeto o chefe da equipe de comunicação interna e externa, e a
conferências dos dados será de responsabilidade do analista de recursos humanos. Estes por
sua vez serão informados pelos líderes de equipe ou pelo gerente do projeto em caso de
mudanças ou inclusões de novos integrantes.
4.8.2.3 Especificações da equipe do projeto
Mediante as características intrínsecas a este projeto de desenvolvimento de um robô
expositivo, que tangenciam fatores de inovação tecnológica, a especificação da equipe do
projeto teve de se ater aos fatores como a necessidade de projetos de sistemas requererem uma
variedade de diferentes capacidades de diferentes pessoas durante a execução do projeto onde
não é plausível a alocação de um número substancial de colaboradores dedicados em tempo
integral durante toda a execução do projeto e as habilidades e conhecimentos das pessoas não
são intercambiáveis de forma que a simples inclusão de novos integrantes sem uma avaliação
prévia pode causar o retardo da execução de atividades e consequentemente o atraso do
cronograma como salientado por Lientz (2001).
Dessa forma, o plano de gerenciamento de recursos humanos deve se ater claramente
as especificações da equipe do projeto, que é composta por diversos tipos e quantidades de
cargos listados na Tabela 36 e especificados nas fichas de atribuições e competências dos
cargos que constam no Apêndice B.
Tabela 36 – Lista de Cargos.
Fonte: estruturado pelo autor.
No
Cargo
Gerente de
1
Projetos
Analista de
2
Projetos
Analista de
3
Recursos Humanos
4
Secretária
5
Auxiliar

Função

Total de Vagas

Área / Setor

Gerente

1

Suplente

1

Equipe de
Gerenciamento
do Projeto

Coordenador

1

-

1
1

Equipe
Administrativa
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6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

16

17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

30

Administrativo
Analista de TI
Webmaster
Assistente de
Webmaster
Analista
Financeiro
Advogado
Técnico em
Contabilidade
Auxiliar em
Contabilidade
Engenheiro
Mecatrônico
Sênior
Engenheiro de
Redes de Dados e
Comunicação
Engenheiro
Controle e
Automação
Pleno
Engenheiro
Controle e
Automação
Junior
Técnico em
Mecatrônica
Engenheiro de
Software
Sênior
Analista / Arquiteto
de Software
Desenvolvedor
Sênior
Programador
Engenheiro
Eletrônico
Sênior
Engenheiro
Eletromecânico
Engenheiro
Eletrônico
Pleno
Engenheiro
Eletrônico
Júnior
Técnico
Eletrônico
Técnico em
Eletrotécnica
Técnico em
Eletromecânica
Engenheiro
Mecânico
Sênior
Engenheiro
Mecânico
Pleno

Coordenador

1
1

-

1

Coordenador

1

Consultor

1

Suplente

1

-

1

Líder Técnico

1

Consultor

1

Suplente

1

Equipe de
Comunicação
Interna e Externa

Equipe
Contábil

Equipe de
Controle e
Automação

1

-

3

Líder Técnico

1

Consultor

1

Suplente

1

-

3

Líder Técnico

1

Consultor

1

Suplente

1

1
-

2

-

1

-

1

Líder Técnico

1

Equipe de
Software

Equipe de
Eletrotécnica

Equipe de
Mecânica
Suplente

1
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31
32

Engenheiro
Mecânico
Júnior
Técnico em
Mecânica

1
-

3

4.8.2.4 Matriz de responsabilidades
Com a EAP do projeto montada através da definição das tarefas necessárias a serem
executadas a equipe do projeto deve determinar se terá ou não as pessoas para realiza-las,
sendo que a equipe também deverá decidir qual será o responsável por cada tarefa e como os
outros integrantes irão interagir durante a execução destas atividades. O gráfico de
responsabilidade linear garante que a carga de trabalho seja distribuída de forma justa e
equitativamente (DYM, 2010).
Em se tratando do levantamento da EAO apresentada a partir da matriz de
responsabilidades, DYM ainda comenta que:
[…] o LRC pode ser usado para tornar essa parte de formação de equipe mais
explícita para a equipe e para permitir que ela chegue a um consenso sobre quem
fará o que no projeto. O LRC também pode ser usado para permitir que interessados
externos em um projeto entendam o que se espera que façam […] É importante que
essa pessoa saiba desde o início o que é esperado e possa fazer planos de acordo.
Analogamente os especialistas externos talvez precisem reservar tempo para garantir
a disponibilidade e o diretor do projeto talvez precise tornar recursos disponíveis
para pagar pelo trabalho dos especialistas [...] (DYM, 2010, p.275)

A EAO do projeto representada pelo gráfico de responsabilidade linear, que denota a
matriz de responsabilidade, e demonstrada na Figura 22, terá sua análise e atualização feita
pelo gerente do projeto, enquanto que o gráfico de responsabilidade linear de fase e de etapa,
onde estarão apontados mais detalhadamente os responsáveis pelas atividades, serão
controlados pelos líderes de equipe.
4.8.2.5 Novos recursos, realocação e substituição de membros da equipe do projeto
A pesquisa será realizada no Grupo de Pesquisa em Robóica z-Tronics com o auxílio
de seus integrantes e parceiros, devido ao fato da equipe trabalhar com projetos e prazos
determinados e sempre tem como foco principal desenvolver produtos, tecnologias e
processos na área de construção de robôs.
O quadro de colaboradores previsto para execução das atividades será suprido
inicialmente por atuais e antigos integrantes do Grupo z-Tronics ou da Universidade Paulista
do campus UNIP-DF, que sejam capacitados, tenham interesse no projeto e possuam
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disponibilidade de tempo. Os demais cargos não ocupados a partir das premissas
anteriormente estipuladas serão preenchidos através de processo seletivo executado pelo
analista de recursos humanos da equipe administrativa do projeto e acompanhado pelo gerente
de projetos e pelo líder de equipe, durante a Fase de Planejamento e Aquisições.
Caso haja necessidade de requisitar mais colaboradores, preencher vagas em aberto
não previstas por saída de integrantes ou por necessidade de substituição de integrantes de
equipe será realizado novo processo seletivo específico para preenchimento do cargo.
O líder de equipe poderá requisitar ou levantar a necessidade de contratação de mais
pessoal através do Formulário de Requisição de Contratação, apresentado no Apêndice C, na
Fase de Planejamento e Aquisições, após a Etapa de Inicialização de cada fase e durante as
reuniões de ponto de controle, porém a solicitação não poderá englobar um acréscimo de
menos de um colaborador e mais de 30% do quadro previsto para a equipe.
Se constatada a necessidade de um acréscimo de colaboradores de mais de 30% do
quadro previsto para o projeto ou para alguma fase de execução do projeto o analista de
recursos humanos deverá contatar o gerente de projeto, que ficará com o encargo de fazer a
análise de impacto das mudanças propostas no plano de gerenciamento de recursos humanos e
assim apresentar esses dados aos patrocinadores que terão o poder de aprovação destas.
Após a finalização de atividades das fases os colaboradores integrantes da equipe
responsável pela execução das atividades serão realocados aos seus antigos cargos e funções
no Grupo z-Tronics.
O líder de equipe deverá providenciar junto ao gerente de projeto cursos de
embasamentos técnicos, para prover, caso necessário à substituição de integrantes da equipe
técnica ou capacitação específica da equipe.

4.8.2.6 Gestão do desempenho da equipe e membros do projeto
Os procedimentos de avaliação de resultados da equipe e membros já estão apontados
mais detalhadamente no plano de gerenciamento da qualidade do projeto. Estes se
caracterizam pelas métricas de análise descritas a seguir:
a) entrega de documentos e relatórios de forma padronizada;
b) cumprimento e execução de 90 % das reuniões de alinhamento previstas; e
c) entrega de atividades concluídas com 10 % a menos do que o tempo previsto.

Será implementado um programa de avaliação de resultados, composto por objetivos
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desejados, indicadores das medidas de controle dos processos e padrões de desempenho para
cada equipe do projeto integrando todas as fases que esta estiver responsável. Esse
procedimento de avaliação de resultados da equipe será analisado numa periodicidade de no
mínimo uma semana e no máximo um mês, dependendo das definições do cronograma para
cada fase.
Não haverá procedimentos para premiação ou bonificação da equipe e membros,
contudo serão realizadas atividades com o intuir de aumentar os estímulos motivacionais dos
integrantes do projeto. Estarão dispostos no plano de integração e comunicação do projeto
eventos patrocinados pela organização durante as fases de iniciação e encerramento do projeto
que terão por objetivo de aumentar a coesão de metas, o foco dos envolvidos e a união das
equipes.
Outro fator motivacional é a tarefa desafiadora proposta pelo próprio escopo do projeto,
onde a participação em equipe tenderá a oferecer recompensas além daquelas atribuídas
tradicionalmente pelas organizações, tais como dinheiro e promoções. A realização e o
crescimento pessoal serão recompensas intrínsecas, haja vista que, ao permitir que as pessoas
participem na definição dos procedimentos e métodos utilizados em suas atividades diárias
pode se propiciar uma forma eficaz de melhorar os métodos e assim motivar os funcionários a
produzir um trabalho de melhor. (SAINFORT, 2001)
Ao final do projeto todos os colaboradores terão seus nomes vinculados no site oficial
de divulgação externa e receberão um certificado de participação no projeto.
4.8.2.7 Alocação financeira para o gerenciamento de recursos humanos
Foi alocada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a capacitação do pessoal
que estará vinculado a tarefas que envolvam softwares específicos que estão abrangidos
dentro reservas gerenciais alocadas para o plano de gerenciamento de recursos humanos, que
é de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) para reservas de contingencia é de R$ 25.000,00
(vinte cinco mil reais) para outras reservas, como por exemplo, para treinamentos não
previstos das equipes. A capacitação dos futuros integrantes das equipes não faz parte do
escopo deste projeto.
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4.8.2.8 Administração do plano de gerenciamento de recursos humanos
Os responsáveis pelo plano de gerenciamento de recursos humanos serão o analista de
recursos humanos e o gerente de projeto, que terão o apoio caso seja necessário do líder de
equipe. Na ausência de alguns dos responsáveis o suplente será o analista de projetos. O
analista de recursos humanos ainda terá como atividade o controle da planilha de listagem de
cargos e da planilha de controle de alocação de RH que consta no Apêndice C, e como
apontado anteriormente também será responsável pela conferência das informações dispostas
na planilha de controle do diretório da equipe que consta no Apêndice C. O gerente de projeto
ainda terá como atividade o controle da planilha de controle de partes interessadas, e como
apontado anteriormente também será responsável pela conferência das informações dispostas
nesta planilha.
Durante a fase de planejamento e aquisições o plano de gerenciamento de recursos
humanos será reavaliado devido à análise de recursos organizacionais, onde será
posteriormente finalizado na etapa de definição, no processo de definição específicas de
recursos humanos. A partir do momento que o plano estiver montado ele só será reavaliado ao
começo de cada fase ou caso alguma equipe venha a perder mais de 30 % dos seus
integrantes.

4.8.3 Outros assuntos relacionados não previstos nesse plano
Todas as solicitações não previstas neste plano deverão ser submetidas à análise dos
responsáveis pelo controle das atividades diretamente envolvidas, seguida de levantamento de
potenciais riscos e serem encaminhadas ao gerente de projeto para aprovação.
Os exemplos de padrões de documentos do plano de gerenciamento de recursos
humanos se encontram no Apêndice B.
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4.9 PLANO DE GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO DO PROJETO
Planejar o gerenciamento de comunicações identifica e documenta a melhor maneira e
abordagem para se comunicar com as partes interessadas do projeto, de forma a garantir o
fluxo de comunicação de maneira eficiente e eficaz.
4.9.1 Comunicação do projeto
Com as partes interessadas do projeto definidas o próximo passo é identificação das
necessidades de informações destas e a determinação dos meios adequados para atender a
essas necessidades, que por sua vez estabelecem fatores importantes para o sucesso do
projeto.
O planejamento das comunicações do projeto entre seus integrantes engloba as
necessidades de informações e comunicação de todas as partes interessadas onde se define
aqueles que precisarão de informações, quando elas serão necessárias, como será entregue e
quem será o responsável por essa atividade.
Devido às características do projeto de desenvolvimento de um robô expositivo e as
definições anteriormente estabelecidas no plano de gerenciamento de recursos humanos, que
se definiu a criação de equipes de trabalho para a execução das atividades com características
de auto-organização, coalocação temporária de integrantes da equipe, foco na maximização da
habilidade da equipe para realizar as entregas rapidamente e responder as necessidades
emergentes do projeto se viabiliza a implementação de metodologias ágeis de
desenvolvimento.
Uma das metodologias ágeis de desenvolvimento com foco na interação e
comunicação dos membros da equipe que se encaixa nos parâmetros pré-estabelecidos é o
SCRUM, que é utilizado para trabalhos complexos onde é impossível predizer tudo o que irá
ocorrer e onde se torna favorável o uso de equipes pequenas e multidisciplinares para
produzirem melhores resultados através do incentivo da comunicação verbal entre todos os
membros e disciplinas da equipe do projeto.
4.9.2 Tipos de comunicação
Como descrito no plano de gerenciamento de partes interessadas, as partes
interessadas do projeto foram subdivididas em grupos de interesse a partir da análise da EAO,
esses grupos são: patrocinadores, gerente de projeto, analista de projeto, líder de equipe,
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consultores, fornecedores, colaboradores de nível superior, colaboradores de nível técnico,
colaboradores auxiliares e público externo.
Os requisitos de comunicação das partes interessadas do projeto se estendem para
diversas formas de integração, criação e distribuição de documentação gerencial e técnica.
Este projeto terá um enfoque na execução de atividades utilizando a metodologia ágil de
desenvolvimento SCRUM através de reuniões de ponto de controle, o uso de ferramentas de
desenvolvimento interativo e incremental para gerenciamento de projetos e desenvolvimento
de software, conterá um diretório web, com toda a documentação digital do projeto e controle
de versão, programa de comunicação interna e portal web para comunicação externa.
Como demonstrado na Tabela 35, a distribuição de comunicação das partes
interessadas, grande parte a comunicação do projeto se dará através de reuniões presenciais,
reuniões de vídeo conferência e relatórios, as demais comunicações serão realizadas por meio
de fichas, formulários, programas de específicos de chat, e-mail corporativo e outros.
Todas as partes interessadas serão informadas através de contato direto ou
convocações quando necessário, os informativos serão realizados em grupo/equipe e a
convocação será individual.
4.9.3 Ferramentas e meios de comunicação
As ferramentas e meios de comunicação entre as partes interessadas do projeto são:
a) Eventos:
I. Evento de abertura; e
II. Evento de encerramento.
b) Programas de comunicação web:
I. E-mail corporativo;
II. Chat corporativo;
III. Reuniões de vídeo conferência; e
IV. Portal web.
c) Ferramentas físicas:
I. Telefone fixo com controle de ramais internos; e
II. Telefone celular.
d) Reuniões:
I. Reunião de abertura (análise de escopo e riscos);
II. Reunião de inicialização (análise de escopo e comunicação);
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III. Reunião de pré-planejamento;
IV. Reunião de alinhamento de fase;
V. Reunião de ponto de controle do projeto;
VI. Reunião de finalização de fases do projeto;
VII. Reunião de ponto de controle de etapas de fase;
VIII. Reunião emergencial (análise de riscos);
IX. Reunião de acompanhamento financeiro (análise de custos e aquisições);
X. Reunião de planejamento de aquisições (levantamento de custos de
aquisições);
XI. Reunião de acompanhamento diário de etapas; e
XII. Reunião de acompanhamento semanal/mensal de etapas.

4.9.4 Documentação gerada
Os registros e documentos do projeto são:
a) Arquivos digitais / online (com controle de versão):
I.
II.

Arquivo de controle de cronograma;
Desenhos técnicos;

III.

Arquivos de software (código fonte);

IV.

Arquivos de projeto eletrônico e esquemático elétrico; e

V.

Arquivos de projeto mecânico tipo CAD.

b) Fichas e formulários:
I.
II.

Ficha de atribuições e competências de cargo;
Ficha de status diária de acompanhamento de atividades;

III.

Folha de anotações técnicas;

IV.

Formulário de solicitação de mudanças;

V.
VI.
VII.
VIII.

Formulário de solicitação de alteração dos planos de gerenciamento;
Formulário de requisições de compras;
Formulário de requisição de contratação; e
Ata de reunião.

c) Vídeos e áudios:
I.
II.

Vídeo do evento de abertura do projeto
Vídeo do evento de fechamento do projeto;
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III.

Áudio-log de reuniões;

IV.

Vídeo-log de finalização de etapa; e

V.

Vídeo-log de testes realizados.

d) Relatórios:
I.
II.

Relatório de status report do projeto;
Relatório de finalização de fase do projeto;

III.

Relatório de finalização de etapa da fase;

IV.

Relatório de consultoria externa;

V.

Relatório de detalhamento contábil; e

VI.

Relatório de encerramento do projeto.

e) Documentos do projeto:
I.
II.

Planos de gerenciamento do projeto;
Gráfico de responsabilidade linear geral;

III.

Gráfico de responsabilidade linear de fase;

IV.

Gráfico de responsabilidade linear de etapa; e

V.

Especificações técnicas do projeto.

f) Arquivos avulsos:
I.
II.

Manuais de treinamento interno;
Manuais técnicos de equipamentos;

III.

Manuais de software;

IV.

Livros técnicos;

V.
VI.

Revistas técnicas; e
Executáveis de instalação de softwares.

g) Planilhas de controle:
I.
II.

Planilha de controle de processos realizados;
Planilha de acompanhamento financeiro;

III.

Planilha de controle de alterações de projeto solicitadas e executadas;

IV.

Planilha de controle de riscos detectados;

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Planilha de controle de diretório da equipe;
Planilha de listagem de cargos;
Planilha de controle de alocação de RH;
Planilha de controle de partes interessadas; e
Planilha de controle da qualidade.
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4.9.5 Administração do plano de gerenciamento de comunicação
Os responsáveis pelo plano de gerenciamento de comunicação serão o gerente de
projeto e o coordenador da equipe de comunicação interna e externa, que terão o apoio caso
seja necessário do analista de projetos.
O coordenador da equipe de comunicação interna e externa ainda terá como atividade
o controle do portal web, do levantamento de falhas no sistema de telefonia, da rede de
internet e nas ferramentas de comunicação onde caso ocorram problemas deverá reportar ao
gerente de projeto.
4.9.6 Alocação financeira para o gerenciamento de comunicação
Foi alocada a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para a realização dos eventos
de abertura e fechamento do projeto, criação e manutenção do portal web, alocação de espaço
em diretório web, criação de relatórios e documentação do projeto, referentes às reservas
gerenciais diversas e R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) referentes às reservas gerenciais de
contingência, onde todo o levantamento de custos está detalhado no plano de gerenciamento
de custos do projeto.
Os custos de aquisição de e-mail corporativo, softwares de vídeo conferência,
softwares de chats online, software de gerenciamento de projeto e atividades não serão
analisados devido a escolhas de ferramentas gratuitas, levando em conta as diretrizes já
definida pelos requisitos de alto nível do escopo deste projeto.

4.9.7 Outros assuntos relacionados não previstas neste plano
Todas as solicitações não previstas neste plano deverão ser submetidas à análise dos
responsáveis pelo controle das atividades diretamente envolvidas, seguida de levantamento de
potenciais riscos e serem encaminhadas ao gerente de projeto para aprovação.
Os exemplos de padrões de documentos do plano de gerenciamento de comunicações
se encontram no Apêndice C.
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4.10 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PROJETO
4.10.1 Processos de gerenciamento de riscos
O gerenciamento de riscos do projeto será realizado com base nos riscos previamente
identificados, bem como no monitoramento e no controle de novos riscos que podem não ter
sido identificados oportunamente.
Todos os riscos não previstos no plano devem ser incorporados ao projeto dentro do
sistema de controle de mudanças de riscos.
Serão identificados e monitorados inicialmente os riscos internos ao projeto e os riscos
provenientes de flutuações monetárias. Riscos relacionados ao mercado, ao ambiente
macroempresarial do Grupo z-Tronics ou à sociedade serão automaticamente aceitos como
riscos de alto nível, sem análise ou resposta prevista, de forma passiva.
As respostas possíveis aos riscos identificados pelo projeto em questão serão definidas
como aceitar de forma passiva ou ativa, prevenir, transferir ou mitigar. Não será aceito como
uma possível resposta ao risco o ato de evitá-lo, uma vez que não serão aceitas alterações o
escopo que não sejam de caráter corretivo no produto final do projeto, após a fase de
planejamento.
A identificação, avaliação e o monitoramento de riscos devem ser feitas por escrito
através do formulário de solicitação de alteração do plano de gerenciamento. Quando
aprovadas deverá ser enviado um comunicado por e-mail aos integrantes do Conselho
Consultivo, conforme descrito no plano de comunicação do projeto.

4.10.2 Estrutura de identificação de riscos
O modelo de estrutura de riscos a ser utilizado pelo projeto abordará os riscos internos
não técnicos, os riscos legais e os riscos técnicos. Riscos externos não serão considerados,
conforme já apresentado anteriormente. O modelo a seguir foi utilizado com base para a
identificação dos riscos do projeto.
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Projeto de Desenvolvimento
de um Robô Expositivo

Técnico

Externo

Organizacional

Gerenciamento
de Projeto

Requisitos

Subcontratadas
e fornecedores

Recursos

Estimativas

Tecnologia

Regulamentos

Financiamento

Planejamento

Complexidade
e interfaces

Mercado

Priorização

Controle

Desempenho e
confiabilidade

Cliente

Comunicação

Qualidade

Figura 23 – Organograma da estrutura de identificação de riscos do projeto.
Fonte: estruturado pelo autor.

4.10.3 Qualificação dos riscos
Os riscos identificados serão qualificados na sua probabilidade de ocorrência e
impacto ou gravidade dos resultados, como descrito a seguir:
a) Probabilidade:
I. Baixa: a probabilidade de ocorrência do risco poder ser considerada pequena
ou imperceptível (menor do que 25 %);
II. Média:

existe uma probabilidade razoável

de ocorrência do

risco

(probabilidade entre 25 e 50 %); e
III. Alta: o risco é iminente (probabilidade maior que 50 %).
b) Impacto ou gravidade:
I. Baixa: o impacto do evento de risco é irrelevante para o projeto, tanto em
termos de custo quanto de prazos, podendo ser facilmente resolvido;
II. Média: o impacto do evento de risco é relevante para o projeto e necessita de
um gerenciamento mais preciso, sob pena de prejudicar os seus resultados; e
III. Alta: o impacto do evento de risco é extremamente elevado e, no caso de não
existir uma interferência direta, imediata e precisa da equipe do projeto, os
resultados serão seriamente comprometidos.
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Escalas Probabilidade Impacto
Baixa (B)
Até 25 %
Irrelevante
Média (M) De 25 a 50 % Relevante
Alta (A)
Acima de 50 %
Elevado
Tabela 37 – Escala de impacto.
Fonte: estruturado pelo autor.

(Prob. x Impacto)
Alta
Média
Baixa

Ameaças
Oportunidades
Baixa Média Alta
Alta Média Baixa
(B,A) (M,A) (A,A) (A,A) (M,A) (B,A)
(B,M) (M,M) (A,M) (A,M) (M,M) (B,M)
(B,B) (M,B) (A,B) (A,B) (M,B) (B,B)

Tabela 38 – Matriz de probabilidade X impacto (grau de exposição).
Fonte: estruturado pelo autor.

4.10.4 Quantificação dos riscos
Por se tratar de um projeto onde somente os riscos internos serão avaliados e
acompanhados, optou-se por analisar os riscos segundo aspectos qualitativos, utilizando-se o
conceito qualitativo de valor agregado, anteriormente apresentado para os riscos identificados.
Logo a análise quantitativa dos riscos será apresentada na matriz de riscos.

4.10.5 Levantamento de riscos
Utilizando como base a estrutura de identificação de riscos foi possível levantar os
riscos iniciais ao projeto e definir seu grau de ameaça ou oportunidade, classificados segundo
a sua abrangência nos planos de gerenciamento do projeto, como demonstrado na tabela a
seguir:
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Tabela 39 – Matriz de riscos identificados.
Fonte: estruturado pelo autor.
ID

Risco definido

01 Popularização da robótica no país
Surgimento de políticas de incentivo ao
02 desenvolvimento tecnológico na área da
robótica

Categoria

P

I

PxI

Mercado

M M

MM

Regulamentos

B A

BA

03

Planejamento de atividades de forma a originar
multitarefas com conflitos de interesse

Planejamento

A M

AM

04

Retrabalho na criação dos módulos de hardware
e software

Requisitos

M A

MA

05

Modificação de mais de 50% do escopo prédefinido

Requisitos

B A

BA

06 Ausência do gerente do projeto

Recursos

B A

BA

Mudanças nas especificações de estrutura ou
07 design devido à indisponibilidade de materiais
no mercado

Mercado

M M

MM

08

Surgimento de fatores que impeçam a execução
de testes

Planejamento

B A

BA

09

Surgimento de fatores que impeçam a
demonstração de funcionamento

Planejamento

B A

BA

Estratégia

Ações
Planejadas

Tipo de
Resposta

Responsável

Verificar possível
impacto

Aceitar

Reativa

Gerente de
Projetos

Verificar possível
impacto

Aceitar

Reativa

Gerente de
Projetos

Prevenir

Preventivo

Gerente de
Projetos

TEMPO

Prevenir

Preventiva

Líder de
Equipe

ESCOPO

Prevenir

Preventiva

Gerente de
projetos

ESCOPO

Mitigar

Reativa

Analista de
Projetos

RH/PI

Mitigar

Preventiva

Líder de
Equipe

ESCOPO/
AQUISIÇÕES

Prevenir

Preventiva

Líder de
Equipe

ESCOPO

Prevenir

Preventiva

Líder de
Equipe

ESCOPO

Reavaliar
planejamento de
atividades
Reanalisar
requisitos e
tecnologias no
início das fases
ou etapas
Reanalisar
complexidade de
requisitos e
tecnologias
O suplente do
cargo deve
assumir o posto
Fazer
levantamento
prévio de
mercado
Criar check-list
de riscos para a
execução de
testes
Criar check-list
de riscos para a
demonstração de
funcionamento

Áreas
Atingidas
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10

Defeitos imprevistos em equipamentos de testes
ou de desenvolvimento

Recursos

B A

BA

11

Inviabilidade de emprego das especificações de
hardware e software

Tecnologia

B A

BA

12

Não entrega de produtos de atividades conforme
especificado

Requisitos

B A

BA

Requisitos

M A

MA

13 Surgimento de conflitos nos requisitos

14

Necessidade de reanalise do estudo de
viabilidade

Complexidade B A

BA

15

Nível de complexidade técnica das atividades
muito alto

Complexidade M A

MA

16

Necessidade de criação de novas tecnologias
para atingir os requisitos do projeto

Tecnologia

B A

BA

Tecnologia

M M

MM

Requisitos

B A

BA

Necessidade de ambientes especiais para
realização dos testes
Levantamento de expectativas do Comitê
18
Executivo incorreto ou ineficiente
17

19

Prazo de entrega do projeto inadequado ao
prazo de execução

Estimativas

M A

MA

20

Modificações de requisitos após o término das
fases de desenvolvimento

Requisitos

B A

MA

21

Prazo estourado de fornecimento de peças ou
equipamentos

Subcontratadas M A

MA

22 Etapas de testes e ajustes com prazos inviáveis

Estimativas

M A

MA

Adquirir novo
equipamento
Reanalisar
especificações
técnicas de
requisitos
Acompanhar
execução de
atividades
Reavaliar
requisitos
Analisar
andamento das
atividades e
cumprimento de
requisitos
Reavaliar
tecnologia
aplicada
Reavaliar
tecnologia
aplicada
Reavaliar testes
Reavaliar
expectativas
Reavaliar prazos
e marcos do
projeto
Realizar
levantamento
detalhado de
requisitos
Acompanhar
aquisições
Reavaliar prazos
e marcos do
projeto

Mitigar

Reativa

Líder de
Equipe

ESCOPO

Mitigar

Preventiva

Líder de
Equipe

ESCOPO

Transferir

Preventivo

Líder de
Equipe

ESCOPO

Mitigar

Preventivo

Líder de
Equipe

ESCOPO

Aceitar

Reativo

Gerente de
Projetos

ESCOPO

Mitigar

Preventivo

Líder de
Equipe

ESCOPO

Transferir

Preventivo

Líder de
Equipe

ESCOPO

Mitigar

Preventivo

Mitigar

Preventivo

Prevenir

Preventivo

Gerente de
Projetos

TEMPO

Mitigar

Preventivo

Líder de
Equipe

TEMPO

Transferir

Preventivo

Coordenador
EC

TEMPO

Mitigar

Preventivo

Gerente de
Projetos

TEMPO

Líder de
Equipe
Líder de
Equipe

ESCOPO
ESCOPO
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Não entrega de produtos de atividades dentro do
23
prazo
Inexperiência ou desconhecimento das boas
24 práticas de gestão de projetos pelo gerente de
projetos
Inexperiência ou desconhecimento das boas
25 práticas de gestão de projetos pelo Comitê
Executivo

26

Indisponibilidade de pessoal qualificado no
mercado

27 Nível técnico da equipe inferior ao esperado

Estimativas

B A

BA

Acompanhar
andamento de
execução das
atividades

Qualidade

B A

BA

Fornecer
treinamento

Qualidade

M A

MA

Recursos

M A

MA

Recursos

B A

BA

28

Inexperiência organizacional para trabalho em
equipe pelos colaboradores

Comunicação

M M

MA

29

Saída ou mudanças de pessoal técnico durante
as fazes de desenvolvimento

Recursos

B A

BA

30 Mudança de diretoria ou gerência administrativa Financiamento M A

MA

31

Interferência na alocação de recursos humanos
devido a outros projetos

Recursos

B A

BA

32

Desconhecimento das metodologias aplicadas
ao projeto pelos colaboradores

Comunicação

M A

MA

33

Surgimento de conflitos interpessoais entre as
equipes técnicas ou colaboradores

Comunicação

B A

BA

Estimativas

M A

MA

34 Identificação de partes interessadas incompleta

Fornecer
treinamento ou
conscientização
Fazer
levantamento
prévio de
mercado de
trabalho
Analisar
execução das
atividades /
Fornecer
treinamento
Fornecer
treinamento
Analisar
motivação de
membros da
equipe
Acompanhar
alterações
administrativas
Acompanhar
situação
organizacional
Fornecer
treinamento
Realisar análise
organizacional do
time do projeto
Reanalisar partes

Prevenir

Preventivo

Líder de
Equipe

TEMPO

Mitigar

Preventivo

Gerente de
Projetos

RH/PI

Mitigar

Reativo

Gerente de
Projetos

RH/PI

Aceitar

Preventivo

Coordenador
EA

RH/PI

Mitigar

Preventivo /
Reativo

Líder de
Equipe

RH/PI

Mitigar

Reativo

Líder de
Equipe

RH/PI

Prevenir

Preventiva

Líder de
Equipe

RH/PI

Aceitar

Preventiva

Gerente de
Projetos

RH/PI

Prevenir

Preventiva

Gerente de
Projetos

RH/PI

Mitigar

Reativa

Gerente de
Projetos

RH/PI

Mitigar

Preventiva

Coordenador
EA

RH/PI

Mitigar

Reativa

Gerente de

RH/PI
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ou incoerente
35

Papeis e responsabilidades do Comitê Executivo
mal definidos

36 Impossibilidade de integração das equipes

Estimativas

M A

MA

Comunicação

B A

BA

37 Desatualização de documentos e planos

Comunicação

M M

MM

Distanciamento geográfico entre a base da
38 equipe de gerenciamento e a execução do
projeto

Comunicação

B A

BA

Comunicação

M A

MA

Comunicação

M A

MA

Periodicidade de transmissão de informações
41 disseminadas incoerente com as necessidades
das partes interessadas

Comunicação

M A

MA

42 Aprovação orçamental tardia ou parcial

Financiamento B A

BA

Falha no canal de comunicação entre a equipe e
39 o gerente de projetos que inviabilizem a
discussão ou alerta de questões de projeto
Levantamento de interlocutores incorreto ou
40
ineficiente

43 Flutuação de cambio para moeda estrangeira

44

Custos alfandegários de importações não
previstos

45 Necessidade de extensão do prazo de compra de

Mercado

M M

MM

Regulamentos M M

MM

Planejamento

MA

M A

interessadas
Reanalisar
responsabilidades
dos
patrocinadores
Analisar fatores
Alterar
periodicidade de
atualização de
documentos e
planos
Criação de canal
de comunicação
digital e reuniões
não presenciais
Analisar fatores
Reanalisar
interlocutores
Reanalisar
periodicidade de
transmissão de
informações
Acompanhar
fatores
organizacionais
financeiros
Acompanhar
mercado e taxa
de cambio
Fazer
levantamento de
custos
alfandegários de
importações
Reanalisar prazos

Projetos
Mitigar

Reativa

Gerente de
Projetos

RH/PI

Mitigar

Reativa

Coordenador
ECIE

COMUNICAÇÃO

Prevenir

Reativa

Gerente de
Projetos

COMUNICAÇÃO

Aceitar

Reativa

Gerente de
Projetos

COMUNICAÇÃO

Prevenir

Reativa

Coordenador
ECIE

COMUNICAÇÃO

Mitigar

Preventiva

Coordenador
ECIE

COMUNICAÇÃO

Mitigar

Preventiva

Coordenador
ECIE

COMUNICAÇÃO

Prevenir

Preventiva

Coordenador
EC

CUSTOS

Aceitar

Preventiva

Coordenador
EC

CUSTOS

Aceitar

Preventiva

Coordenador
EC

CUSTOS

Transferir

Preventiva

Coordenador

AQUISIÇÕES
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componentes

46

Interferência na alocação de recursos materiais
devido a outros projetos

Recursos

B A

BA

47

Prazo de compras incompatível com o prazo de
execução das fases do projeto

Planejamento

B A

BA

48

Necessidade de homologação e implementação
de novos tipos de ferramentas ou softwares

Subcontratadas M M

MM

49

Mudança de prioridade do projeto para a
organização

50

51

Priorização

B A

BA

Ausência do coordenador da Equipe
Administrativa

Recursos

B A

BA

Ausência do coordenador da Equipe de
Comunicação Interna e Externa

Recursos

B A

BA

52 Ausência de líder de equipe

Recursos

B A

BA

53 Ausência do coordenador da Equipe Contábil

Recursos

B A

BA

54 Atualizações de software utilizados

Recursos

B B

BB

Complexidade B M

BM

55 Requisitos ambíguos ou de difícil compreensão
56 Desmotivação da equipe

Controle

B M

BM

de compras
Fazer
levantamento de
interferência
organizacional
aos recursos
materiais
solicitados
Reanalisar prazos
de compras
Avaliar
ferramentas ou
softwares
utilizados
Analisar fatores
organizacionais
políticos
O gerente de
projetos deve ser
informado
O gerente de
projetos deve ser
informado
O gerente de
projetos deve ser
informado e o
suplente do cargo
deve assumir o
posto
O suplente do
cargo deve
assumir o posto
Verificar possível
impacto
Reavaliar
requisitos
Realizar
campanha de

EC

Mitigar

Preventiva

Coordenador
EC

AQUISIÇÕES

Transferir

Preventiva

Coordenador
EC

AQUISIÇÕES

Mitigar

Preventiva

Líder de
Equipe

AQUISIÇÕES

Mitigar

Preventiva

Gerente de
Projetos

RH/PI

Aceitar

Reativa

Analista de
Projetos

RH/PI

Aceitar

Reativa

Coordenador
da EA

RH/PI

Aceitar

Reativa

Coordenador
da EA

RH/PI

Aceitar

Reativa

Coordenador
da EA

RH/PI

Aceitar

Reativa

Mitigar

Preventivo

Mitigar

Preventiva

Líder de
Equipe
Líder de
Equipe
Líder de
Equipe

ESCOPO
ESCOPO
RH/PI
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Desmotivação dos líderes de equipe ou
57
coordenadores
Desconhecimento do negócio ou políticas
58 organizacionais pelos líderes de equipe ou
coordenadores

Controle

B M

BM

Recursos

B M

BM

Surgimento da necessidade de envolvimento de
59 outras áreas da organização para execução de
atividades comuns

Recursos

B M

BM

60

Inviabilidade de formação ou treinamento para
os membros das equipes técnicas

Qualidade

B M

BM

61

Baixa participação do Comitê Executivo em
decisões de impacto para o sucesso do projeto

Financiamento B M

BM

62 Não entrega de documentações ou relatórios

Comunicação

B M

BM

Formato ou tipo de informações disseminadas
63 incoerente com as necessidades das partes
interessadas

Comunicação

M B

MB

64

Necessidade de criação de peças terceirizadas
não previstas

Subcontratadas B M

BM

65

Necessidades de compras de ferramentas de
desenvolvimento não previstas

Subcontratadas B M

BM

Inviabilidade de aquisições de equipamento,
66 software ou componentes devido à
obsolescência destes

Subcontratadas B M

BM

67

Impossibilidade de compra de equipamentos
devido a fatores organizacionais

Regulamento

B M

BM

endomarketing
Levantar fatores
desmotivacionais
Conscientizar
através de
treinamento
Reanalisar
capacidade
organizacional do
time do projeto
Avaliar nível
técnico durante o
período de
contratação
Reanalisar
participação dos
patrocinadores
Analisar fatores
Reanalisar
padrões de
documentos
Solicitar
manufatura de
peças terceirizada
Reanalisar
solicitações de
compras de
ferramentas
Levantar
fornecedores
oficiais de
equipamentos no
mercado
Analisar fatores
organizacionais
impeditivos para
aquisições

Mitigar

Reativa

Gerente de
Projetos

RH/PI

Mitigar

Preventiva

Gerente de
Projetos

RH/PI

Prevenir

Preventiva

Coordenador
EA

RH/PI

Mitigar

Preventiva

Líder de
Equipe

RH/PI

Prevenir

Reativa

Gerente de
Projetos

RH/PI

Prevenir

Reativa

Líder de
Equipe

COMUNICAÇÃO

Mitigar

Preventiva

Coordenador
ECIE

COMUNICAÇÃO

Transferir

Reativa

Coordenador
EC

AQUISIÇÕES

Transferir

Preventiva

Coordenador
EC

AQUISIÇÕES

Transferir

Preventiva

Coordenador
EC

AQUISIÇÕES

Transferir

Preventiva

Coordenador
EC

AQUISIÇÕES
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Indisponibilidade de fornecedores de
68
equipamentos secundários
Metas de qualidade estipuladas extremamente
69 excedentes as normalmente utilizadas na
organização

Subcontratadas B B

Qualidade

B M

BB

Fazer
levantamento de
fornecedores no
mercado

Transferir

Preventiva

Coordenador
EC

AQUISIÇÕES

BM

Reanalisar metas
de qualidade

Mitigar

Preventiva

Gerente de
Projetos

QUALIDADE
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4.10.6 Reservas de contingência
Conforme descrito no plano de gerenciamento de custos, as reservas de contingência
são reservas destinadas exclusivamente ao processo de gerenciamento de riscos para os
eventos de riscos aceitos ativamente e para os riscos atenuados ou riscos não identificados de
modo preliminar no projeto.
Aas ações de contorno do projeto, como respostas não planejadas aos riscos, devem
utilizar exclusivamente as reservas de contingência do projeto. De forma que as reservas
consumidas com base nas solicitações de mudanças provenientes dos outros planos e dentro
da autonomia do gerente do projeto e do patrocinador.
As reservas de contingência totalizam R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),
e o gerente de projeto tem as seguintes autonomias quanto à utilização das reservas:

RESERVAS DE
CONTINGÊNCIA
Gerente do projeto
isoladamente
Gerente do projeto com
aval do patrocinador
Somente o patrocinador

Até R$ 5.000,00
Até R$ 15.000,00
Acima de R$ 15.000,00
e até o limite das reservas

Tabela 40 – Limites de autonomia para uso de reservas.
Fonte: estruturado pelo autor.

Essa autonomia é por cada evento de risco, podendo o gerente de projeto consumir
toda a reserva, desde que em diversos e diferentes eventos. Com o fim das reservas, somente o
patrocinador poderá solicitar a criação de novas reservas.

4.10.7 Sistema de controle de mudanças de riscos
O sistema de controle de mudanças de riscos e alterações nos riscos já identificados,
como variação na probabilidade e impacto dos riscos, deve ser tratado segundo o fluxo
apresentado na Figura 24, com seus resultados apresentados na reunião de ponto de controle
de fase ou de etapa.
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Estabelecer o
sistema de
identificação de
riscos

Atualizar a
identificação de
riscos

Atualizar a
avaliação dos
riscos novos e
anteriores

Atualizar as
estratégias de
respostas aos
riscos

Rever a
atualizar o
plano do
projeto
incorporando
estratégias

Figura 24 - Fluxograma de controle de riscos.
Fonte: estruturado pelo autor.

4.10.8 Frequência de avaliação dos riscos do projeto
Os riscos do projeto deverão ser atualizados e avaliados nas reuniões de ponto de
controle de etapas, de fase e emergenciais, previstas no plano de gerenciamento das
comunicações.

4.10.9 Alocação financeira para o gerenciamento de riscos
As necessidades relacionadas à identificação, qualificação, quantificação e
desenvolvimento de respostas aos riscos que não estiverem listados neste documento devem
ser alocadas dentro das reservas gerenciais do projeto, na categoria de Reservas de
Contingência, desde que dentro da alçada do gerente do projeto.
Para ações prioritárias que estejam fora da alçada do gerente de projeto, ou quando
não houver mais reservas gerenciais disponíveis, deverá ser acionado o patrocinador, já o
gerente do projeto
o só tem autonomia necessária para decidir utilizar a reserva de contingência
de riscos e para mudanças na quantia de reservas de contingência deve solicitar à gerência
administrativa do Grupo z--Tronics
Tronics um aumento nas reservas gerenciais mediante reunião de
d
acompanhamento financeiro ou reunião emergencial em conjunto com a equipe contábil.

192

4.10.10 Administração do plano de gerenciamento de riscos
Os responsáveis pelo plano de gerenciamento de riscos serão o gerente de projeto e o
líder de equipe da fase em questão, que terão o apoio caso seja necessário do analista de
projetos e de consultores externos.
O plano de gerenciamento de riscos será reavaliado na fase de planejamento e
aquisições, durante as reuniões de finalização de fase ou reuniões de ponto de controle de
etapa, de forma que as necessidades de atualização do plano durante a execução das fases do
projeto deverão seguir as orientações pré-dispostas anteriormente.

4.10.11 Outros assuntos relacionados não previstos nesse plano
Todas as solicitações não previstas neste plano deverão ser submetidas à análise dos
responsáveis pelo controle das atividades diretamente envolvidas, seguida de levantamento de
potenciais riscos e serem encaminhadas ao gerente de projeto para aprovação.
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4.11 PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES DO PROJETO
4.11.1 Processos de gerenciamento de aquisições
Com o intuito de obter os materiais, equipamentos e serviços externos ao projeto,
levando em consideração os parâmetros técnicos de desempenho, de qualidade, de prazos e de
custos definidos o gerenciamento de aquisições de um projeto abrange a necessidade de
realizar o processo de planejamento, de condução, de administração e de encerramento das
aquisições. Mediante o foco tanto de um fornecedor, quando é função da organização prover
produtos, serviços ou resultados em troca de uma compensação monetária através de contratos
que constituem fontes de oportunidades de negócios, ou então o foco de um comprador, onde
ocorre a aquisição de produtos, serviços ou resultados e resultam em contratos com a
finalidade de obtenção dos meios necessários para a condução dos negócios.
O gerenciamento de aquisições troca informações com todas as demais áreas de
planejamento do projeto sendo que a é fundamental que a equipe do projeto esteja atenta para
não haver inconsistências nos documentos de planejamento do projeto, que poderão refletir
um fornecimento equivocado, o qual impactará ou inviabilizará a finalização do projeto.

4.11.1.1 Decisões de fazer ou contratar
A decisão de fazer ou contratar referente ao gerenciamento de aquisições do projeto
envolvem as atividades de análise da necessidade de se realizar a contratação de serviços
externos ou compra de bens materiais. De forma que os fatores que influenciarão ou não na
decisão de contratar cada pacote de trabalho deste projeto serão:
a) a necessidade de focar no negócio da empresa;
b) a necessidade de liberar recursos para outras atividades ou propósitos;
c) a necessidade de acesso a uma determinada expertise ou tecnologia;
d) o nível de controle, levando em consideração que quando a atividade é realizada
pela própria equipe é possível obter um melhor controle das ações a serem
executadas;
e) a transferência de riscos, levando em consideração que em caso de contratação
externa ainda existirão parte dos riscos;
f) o custo, levando em consideração qual opção proporcionará menor custo
incluindo tanto o custo do ciclo de vida do produto ou serviço quanto o custo total
de posse, ou seja, deve ser analisada a estimativa dos custos diretos ou indiretos
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relacionados à compra de todo o investimento importante além do gasto inerente
de tais produtos para mantê-los em funcionamento como aspectos de uso ou
manutenção;
g) os prazos de construção e execução dos produtos ou serviços;
h) a existência de fornecedores confiáveis;
i) as restrições do projeto; e
j) necessidades de fornecimento especializado.

Ressalta-se ainda que não é contemplado pelo plano de gerenciamento de aquisições a
contratação de pessoas para compor a equipe do projeto, haja vista que esse processo e analise
já está descrito no plano de gerenciamento de recursos humanos. Contudo havendo
necessidade de contratação de consultores especialistas externos ou pessoas jurídicas no
regime de fornecimento de empregados, serão utilizados os procedimentos normais de
aquisições contemplados por este plano.
Todo o ambiente de desenvolvimento incluindo salas, computadores, softwares
especificados, canais de comunicação como telefones e internet serão cedidos pela
organização e não terão os custos agregados ao projeto, porém devido aos fatores
organizacionais serão levantados no plano de gerenciamento de aquisições, tendo um fluxo de
contratação diferenciado. Os programas com licença open-source também serão adquiridos
através da organização, a fim de documentar, padronizar e centralizar o fluxo de aquisições de
ferramentas e softwares.
Os processos de aquisições contemplarão além da obtenção de softwares e
equipamentos via organização à aquisição direta quando o fornecedor for exclusivo, a
aquisição com solicitação de informações (RFI) quando for necessário analisar as opções de
mercado, as especificações de desempenho e a qualidade do produto ou serviço, a aquisição
com solicitação de cotação (RFQ) quando as especificações da aquisição já estiverem
definidas e o menor preço final for um grande diferencial e por fim contratos com solicitação
de proposta (RFP) que utilizarão os outros critérios descritos neste plano, além do preço, para
escolher o fornecedor ideal.
A solicitação de proposta tende a ser o tipo de aquisição mais completa e detalhada,
uma vez que além da obrigação de informação de valor, ela contém também descrições
técnicas, organizacionais e profissionais. Sendo assim pode-se definir que futuras aquisições
não contempladas pelo planejamento inicial sigam esse processo ou que algum tipo de
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aquisição que por motivos organizacionais ou externos ao projeto demonstrem alto nível de
risco ou impacto na qualidade.
Foi alocada a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) paras as aquisições,
referentes às reservas gerenciais diversas e R$ 100.000,00 (cem mil reais) referentes às
reservas gerenciais de contingência, onde todo o levantamento de custos está detalhado no
plano de gerenciamento de custos do projeto.
A lista das principais aquisições do projeto previamente levantadas se encontra a
seguir:
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Tabela 41 - Mapa de aquisições do projeto.
Fonte: estruturado pelo autor.
ID

Descrição

Qtd.

Un.

Fornecedores

Tipo de
Fornecedor

Tipo de
Aquisição

01
02
03

Registro de domínio web
Custos adicionais do coffbrack
Consultoria externa
Curso de software de gerenciamento de
projetos
Aluguel de local do evento de abertura e
encerramento
Contratação de empresa de coffbrack
Aluguel de torno de usinagem
Aluguel de furadeira vertical
Aluguel de mesa de corte com serra
Aluguel de máquina de solda TIG
Fabricação terceirizada de peças da
estrutura mecânica
Fabricação terceirizada de placas de
circuito integrado
Aluguel de máquina de solda por
eletrodo
Software específico de gerenciamento
de projetos online
Serviço de hopedagem web
Serviço de repositório web de arquivos
digitais
Placa Rasp Berry Pi modelo B
Placa Arduino Due
Placa Arduino Nano
Placa Arduino YÚN
Placa Arduino ADK
Mini PC Linux Udoo android

1
2
4

Anuidade
Conjunto
Pessoas

Registro.br
-

Exclusivo
Habituais
Especiais

Aquisição direta

1

Turma

A verificar

2

Serviços

2
1
1
1
1

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Orçamento

Prazo
de
entrega

Tempo de
contratação

Aquisição direta

R$ 1.000,00

Contrato/RFP

R$ 15.000,00

5
1
5

Habituais

Contrato/RFP

R$ 2.000,00

5

3 dias

A verificar

Habituais

Contrato/RFP

R$ 2.000,00

30

1 dia

Serviços
Serviços
Serviços
Serviços
Serviços

A verificar
A verificar
A verificar
A verificar
A verificar

Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais

Contrato/RFP

R$ 3.000,00

Contrato/RFP

R$ 1.000,00

Contrato/RFP

R$ 500,00

4 horas
30 dias
30 dias
30 dias
30 dias

-

Serviços

A verificar

-

Serviços

1

R$ 30,00

Anual
4 H/dia

Contrato/RFP

R$ 500,00

Contrato/RFP

R$ 1.000,00

7
15
15
15
15

Habituais

Contrato/RFP

R$ 5.000,00

30

(Fase IX)

A verificar

Habituais

Contrato/RFP

R$ 1.500,00

30

(Fase IX)

Serviços

A verificar

Habituais

Contrato/RFP

R$ 500,00

15

30 dias

15

Contas

A verificar

Habituais

Aquisição/RFI

R$ 3.000,00

1

Anual

1

Serviços

A verificar

Habituais

Aquisição/RFI

R$ 15,00

3

Mensal

1

Serviços

A verificar

Habituais

Aquisição/RFI

R$ 50,00

1

Mensal

2
1
1
1
1
3

Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.

A verificar
A verificar
A verificar
A verificar
A verificar
A verificar

Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais

Aquisição/RFI

U$ 100,00

Aquisição/RFI

U$ 30,00

Aquisição/RFI

U$ 30,00

Aquisição/RFI

U$ 30,00

Aquisição/RFI

U$ 30,00

Aquisição/RFI

U$ 50,00

15
15
15
15
15
15

Ref.
EAP
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Módulo emissor e receptor de rádio
frequência ZeegBee 2.4 Ghz
Rádio 8 canais S-FHSS 2.4 GHz
Módulo emissor e receptor wireless
Módulo emissor e receptor GPRS/GSM
Módulo GPS
Mini Pistola Pulverizador De Tinta
Placa Cubie Board
Impressão de certificados dos
participantes do projeto
Madeiras diversas
Metais diversos
Plásticos diversos
Tintas automotivas diversas
Materiais de construção diversos
Serra tico-tico
Furadeira
Parafusadeira
Debastadora
Rebitadora de 3 pontas
Nobreacks bivolt 1400 VA/W
Motores CC
Motores CA
Motores de passo
Servos motores
Componentes eletrônicos
Leds diversos
Baterias Líthio/Ion
Câmera mini Cube
Sensor ultra-som
Sensor térmico
Microfones estérios
Sensor infra-vermelho

4

Un.

A verificar

Habituais

Aquisição/RFI

R$ 750,00

15

1
4
4
4
2
2

Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.

Futaba
A verificar
A verificar
A verificar
A verificar

Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais

Aquisição/RFI

R$ 1.600,00

Aquisição/RFI

R$ 1.200,00

Aquisição/RFI

R$ 1.200,00

Aquisição/RFI

R$ 1.500,00

Aquisição/RFI

R$ 200,00

Aquisição/RFI

U$ 50,00

15
15
15
15
15
15

50

Un.

A verificar

Habituais

Aquisição/RFQ

R$ 500,00

10

5
2
2
2
2
2
1
5
5
5
5
100
15
3
3
3
5
3

Conjunto
Conjunto
Conjunto
Latas
Conjunto
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un
Un
Un
Un
Conjunto
Un.
Packs
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.

-

Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais

Aquisição/RFQ

R$ 250,00

Aquisição/RFQ

R$ 500,00

Aquisição/RFQ

R$ 250,00

Aquisição/RFQ

R$ 250,00

Aquisição/RFQ

R$ 500,00

Aquisição/RFQ

R$ 406,00

Aquisição/RFQ

R$ 202,42

Aquisição/RFQ

R$ 125,00

Aquisição/RFQ

R$ 500,00

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
15
7
7
7
7
7
7
7
15
7
7
7
7

Aquisição/RFQ

R$ 150,00

Aquisição/RFQ

R$ 3.000,00

Aquisição/RFQ

R$ 500,00

Aquisição/RFQ

R$ 500,00

Aquisição/RFQ

R$ 500,00

Aquisição/RFQ

R$ 500,00

Aquisição/RFQ

R$ 500,00

Aquisição/RFQ

R$ 100,00

Aquisição/RFQ

R$ 1.000,00

Aquisição/RFQ

R$ 500,00

Aquisição/RFQ

R$ 100,00

Aquisição/RFQ

R$ 500,00

Aquisição/RFQ

R$ 100,00

Aquisição/RFQ

R$ 50,00
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54
55
56
57
58

Sensor acelerômetro
Sensor de bússola digital
Microchaves e potenciômetros
Enconder incremental
Joystick modelo PS3

3
3
15
12
2

Un.
Un.
Un.
Un.
Un.

-

Habituais
Habituais
Habituais
Habituais
Habituais

Aquisição/RFQ

R$ 500,00

Aquisição/RFQ

R$ 500,00

Aquisição/RFQ

R$ 30,00

Aquisição/RFQ

R$ 250,00

Aquisição/RFQ

R$ 100,00

7
7
7
7
7
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Projeto de Desenvolvimento de
um Robô Expositivo

FASE DE
INICIAÇÃO

FASE DE
MONITORAMENT
O/ACOMPANHAM
ENTO

Atividades
do Conselho
Executivo

Atividades de
Monitoramento

Estruturação
inicial do projeto

Acompanhar os
Riscos

FASE DE
PLANEJAMENTO E
AQUISIÇÕES

FASE I (Análise da
Estrutura
Mecânica)

FASE II
(Implementação
da Unidade de
Potência)

FASE III
(Implementação
da Unidade de
Controle e
Processamento)

FASE IV
(Implementação
da Plataforma de
Software)

FASE V
(Desenvolvimento
do Sistema de
Controle)

FASE VI
(Desenvolvimento
do Sistema de
Comunicação)

FASE VII
(Desenvolvimento
do Sistema de
Locomoção)

FASE VIII
(Desenvolvimento
do Sistema de
Navegação)

FASE IX
(Construção do
Protótipo)

Inicialização
da F-P&A

Inicialização
da F-I

Inicialização
da F-II

Inicialização
da F-III

Inicialização
da F-IV

Inicialização
da F-V

Inicialização
da F-VI

Inicialização
da F-VII

Inicialização
da F-VIII

Inicialização
da F-IX

Análise de ativos
organizacionais

Etapa A
(Cálculos
estruturais)

Etapa A
(Dimensionament
o de demanda)

Etapa A
(Definição das
especificações de
processamento)

Etapa A
(Interface de
Firmware)

Etapa A
(Programação de
baixo nível)

Etapa A
(Módulo de
definição e
transmissão de
comandos)

Etapa A
(Definição de
dinamicidade de
movimentos e
locomoção)

Etapa A
(Codificação de
comportamento)

Etapa A
(Testes de
laboratório)

Etapa B
(Analise de
dinâmica)

Etapa B
(Dimensionament
o de autonomia)

FASE X
(Homologação
Final)

FASE DE
ENCERRAMENTO

Inicialização
da F-X

Fechamento do
balancete
financeiro

Comissionamento

Atividades finais
de encerramento

do Projeto

do Projeto

Acompanhar
Andamento

Análise
estratégica

do Projeto
Etapa de
definições

Etapa de
contratações

Etapa C
(Planificação dos
movimentos)

Etapa D
(Manipuladores
mecânicos)

Organização

Evento

Etapa de
comunicação e
convocação

Etapa E (Módulo
de atuadores e
mecanismos)

Etapa F
(Desenho
mecânico)

Etapa F (Módulo
de sensores)

Etapa G
(Modelagem 3d)

Etapa G
(Calibração de
variáveis)

Etapa de
aquisições

Encerramento
da F-P&A

Encerramento

Etapa D (Módulo
de driver de
motor)

Etapa E
(Seleção de
materiais)

de abertura

Etapa C
(Construção de
hardware de
controle)

Etapa H
(Fabricação e
montagem de
peças)

Etapa B
(Programação de
alto nível)

Etapa B (Módulo
de telemetria)
Etapa C
(Monitoramento
remoto)

Etapa C (Modulo
operacional)
Encerramento
da F-V

Etapa C
(Interface de
comunicação)

Encerramento
da F-II

do evento
de abertura

Etapa C
(Implementação
do sistema de
alimentação e
recarga)

Etapa B
(Detalhamento
dos circuitos
eletrônicos)

Etapa B
(Modulo de
desenvolvimento
e debug)

da F-IV

Etapa D
(Modulo de
criptografia e
segurança)

Etapa B
(Módulo de
orientação e
posição)

Etapa C
(Módulo de
trajetórias e
coordenadas)

Encerramento
da F-VII

Etapa B
(Módulo de
reconhecimento
de ambiente)

Etapa B
(Análise do
controle de
qualidade e
escopo)

Etapa C
(Módulo
percepção e
desvio de
obstáculos)

Etapa C
(Testes de
desempenho)

Etapa D
(Módulo de
tomada de
decisões)

Etapa D
(Aperfeiçoamento
de sistemas e
módulos)

Organização do
evento de
demonstração de
funcionamento
Evento de
demonstração de
funcionamento do
robô

Encerramento
da F-X

Encerramento

Etapa E

da F-VI

(Módulo de
coordenação de
comportamentos)

Encerramento
da F-VIII

Etapa E
(Diagnose de
sistemas, componentes e
comunicação com
operador)

Encerramento
da F-IX

Encerramento
da F-III

Etapa I
(Construção
mecânica)

Encerramento
da F-I

Figura 25 – Organograma da estrutura analítica do projeto com as demarcações dos pacotes de trabalho com aquisições previstas.
Fonte: estruturado pelo autor.
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Tabela 42 - Lista de custos fixos previstos para aquisições do projeto.
Fonte: estruturado pelo autor.
ID

TAREFA

Projeto de Desenvolvimento de um Robô Expositivo

CUSTO FIXO

R$ 158.060,00

0a

FASE DE INICIAÇÃO

R$ 0,00

0b

FASE DE MONITORAMENTO/ACOMPANHAMENTO

R$ 0,00

0c

FASE DE PLANEJAMENTO E AQUISIÇÕES

0c.6
0c.6.1
0c.6.1.2
0c.6.1.3
0c.7
0c.7.4
0c.8
0c.8.1

Organização do evento de abertura
Pré-planejamento do evento de abertura
Realizar o processo de alocação de espaço para o evento de
abertura
Contratar a empresa terceirizada para realização do
coffbrake

R$ 130.810,00
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00

Evento de abertura

R$ 500,00

Realizar coffbrake

R$ 500,00

Etapa de comunicação e convocação
Criar web site do projeto

R$ 2.810,00
R$ 810,00

0c.8.1.1

Comprar registro de domínio web

0c.8.1.2

Contratar serviço de hospedagem web

R$ 180,00

0c.8.1.3

Contratar serviço de repositório web de arquivos digitais

R$ 600,00

0c.8.3
0c.9
0c.9.3

Realizar o curso do software especifico de gerenciamento
Etapa de aquisições
Realizar as aquisições

R$ 30,00

R$ 2.000,00
R$ 125.000,00
R$ 125.000,00

0c.9.3.1

Realizar as aquisições de softwares

R$ 50.000,00

0c.9.3.2

Realizar as aquisições de hardwares

R$ 50.000,00

0c.9.3.3

Realizar as aquisições diversas

R$ 25.000,00

FASE I (Análise da Estrutura Mecânica)

R$ 20.250,00

1
1.5
1.5.1
1.8

Etapa E (Seleção de materiais)

R$ 1.750,00

Selecionar os materiais da estrutura física

R$ 1.750,00

Etapa H (Fabricação e montagem de peças)

R$ 8.500,00

1.8.1

Usinar as peças estruturais metálicas

R$ 1.000,00

1.8.2

Usinar as engrenagens

R$ 1.000,00

1.8.3

Construir atuadores

R$ 1.500,00

1.8.4

Encomendar a fabricação terceirizada de peças

R$ 5.000,00

1.9

Etapa I (Construção mecânica)

R$ 10.000,00

1.9.1

Alugar ferramentas

R$ 5.000,00

1.9.2

Realizar as aquisições de materiais sobressalentes

R$ 5.000,00

FASE II (Implementação da Unidade de Potência)

R$ 2.000,00

2
2.2

Etapa B (Dimensionamento de autonomia)

R$ 2.000,00

2.2.4

Analisar a autonomia elétrica do sistema

R$ 500,00

2.2.5

Analisar o sistema de recarga de baterias

R$ 500,00

2.2.6
3
3.3
3.3.1

Criar hardware de monitoramento de carga

R$ 1.000,00

FASE III (Implementação da Unidade de Controle e
Processamento)

R$ 1.500,00

Etapa C (Construção de hardware de controle)

R$ 1.500,00

Construir a parte física da placa de processamento

R$ 1.500,00
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4

FASE IV (Implementação da Plataforma de Software)

R$ 0,00

5

FASE V (Desenvolvimento do Sistema de Controle)

R$ 0,00

6

FASE VI (Desenvolvimento do Sistema de Comunicação)

R$ 0,00

7

FASE VII (Desenvolvimento do Sistema de Locomoção)

R$ 0,00

8

FASE VIII (Desenvolvimento do Sistema de Navegação)

R$ 0,00

9

FASE IX (Construção do Protótipo)

R$ 0,00

10

FASE X (Homologação Final)

10.2
10.2.1
10.2.1.2
10.2.1.3
10.2.4
10.3
10.3.4
11

Organização do evento de demonstração de funcionamento
Pré-planejamento do evento de demonstração de
funcionamento
Realizar o processo de alocação de espaço para o evento de
demonstração de funcionamento
Contratar a empresa terceirizada para realização de
coffbrake
Criar os certificados de participação
Evento de demonstração de funcionamento do robô
Realizar o coffbrake
FASE DE ENCERRAMENTO

R$ 3.500,00
R$ 3.000,00
R$ 2.500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 0,00

Cada aquisição definida no mapa de aquisições anteriormente listado deverá passar
por processo de reanálise na fase de planejamento e aquisições, sendo necessário criar a ficha
de solicitação de aquisição, demonstrada no Apêndice C.

4.11.1.2 Justificativas das aquisições
Como já demonstrado o projeto engloba o planejamento de aquisições centralizadas
através da organização patrocinadora para os recursos físicos e materiais que necessitem de
maior expertise e rapidez de liberação, os processos de aquisições podem ficar centralizados
em uma etapa específica e planejados com base nos ativos organizacionais, necessidade de
redução de custos através de descontos oferecidos a instituições devido ao volume de
compras. Porém também existem as aquisições que foram definidas de forma descentralizada
devido a motivos de maior facilidade de conhecimento técnico pela equipe, nível de
prioridade diferenciado e necessitem de maior agilidade de finalização de aquisições externas.
O projeto prevê a aquisição por meio de terceiros da maioria dos materiais de insumos
básicos para construção da estrutura física do robô, dos módulos de integração ou funções
específicos e das unidades de hardware microprocessado de controle embarcado. Essa
premissa vem de encontro com as diretrizes máximas de escopo e da análise de riscos de alto
nível descritas no estudo de análise de viabilidade técnica.
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O gerente do projeto tem autonomia de solicitar novas aquisições internas a
organização a qualquer tempo e realizar aquisições externas respeitando os limites e regras
para uso das reservas gerenciais descritas no plano de gerenciamento de recursos humanos.

4.11.2 Administração e realização das aquisições
O plano de gerenciamento de aquisições do projeto deve descrever na íntegra como
serão administrados os processos de aquisição de bens e serviços, levando em consideração as
normas e políticas da organização para a solicitação e execução de aquisições, haja vista que
um projeto intensivo em contratações desse porte necessite de um plano de aquisições com
um planejamento das aquisições consolidado.

4.11.2.1 Critérios de seleção das propostas
Os critérios de seleção e avaliação de propostas adotadas pelo plano de gerenciamento
de aquisições do projeto englobarão tanto critérios obrigatórios ou pré-requisitos e
facultativos, que são caracterizados como eliminatórios e classificatórios respectivamente.
As aquisições diretas de fornecedores exclusivos ou que estejam vinculados a
solicitações internas a organização serão realizadas durante a etapa de aquisições da fase de
planejamento e aquisições do projeto, não passarão por processos de avaliação e terão seu
prazo de entrega analisado e ponderado segundo o cronograma do projeto e os riscos
intrínsecos. Caso haja necessidade serão redigidos ou assinados contratos de prestação de
serviços.
A seleção de fornecedores para as aquisições com solicitação de informação (RFI)
levarão em consideração o menor prazo de entrega limite estipulado para a aquisição.
A seleção de fornecedores para as aquisições com solicitação de informação (RFQ)
levarão em consideração o menor preço global, e o prazo de entrega limite estipulado para a
aquisição.
A seleção de fornecedores para os contratos com solicitação de propostas levarão em
consideração tanto o preço, prazo de entrega e a técnica. A seguir é descrito a lógica para
levantamento da pontuação final de proposta de fornecedor:
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Variável

Descrição

Observações

Avaliação final da pontuação da proposta dos
fornecedores
Deve ser estabelecido de acordo com o interesse
em se dar no processo, preço ou técnica

PF

Pontuação final

FP

Fator de ponderação

IC

Índice de preço da proposta
Índice de prazo de entrega da proposta
Índice técnico da proposta
Valor da proposta de menor preço
global entre as habilitadas
Valor de preço global da proposta em
exame
Quantidade da proposta de menor prazo
de entrega entre as habilitadas
Quantidade do prazo de entrega da
proposta em exame
Maior nota técnica das propostas
examinadas
Nota técnica da proposta em exame
Pesos específicos dados aos critérios
Critérios técnicos

IP
IT
VMC
VC
QMP
QP
MNT
NT
P’,P’’...
I’, I’’...

Variável de acordo com o item especificado
Variável de acordo com o item especificado

Tabela 43 - Legenda das variáveis.
Fonte: estruturado pelo autor.

Uma vez que a solicitação de propostas estiver preparada, ela deve ser divulgada ou
distribuída para os potenciais fornecedores utilizando comunicação via e-mail, telefone ou
correio.
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Não poderá ser conduzida a negociação objetivando um resultado melhor para alguma
das partes, pois essa ação poderá levar a não conclusão do contrato, prejudicando tanto
fornecedor quanto o projeto e o processo de licitações, por tomada de preços, para os
fornecedores cadastrados, ou por carta de convite em caso da inexistência de fornecedores,
sendo convidados no mínimo 3 a informar suas propostas técnicas. A negociação quando
possível deve ser fundamental para homologação do contrato, pois tem o propósito de ajuste
dos entendimentos e clausulas contratual, logo é importante implantar um bom
relacionamento entre as partes.
Os contratos firmados devem ser de natureza multilateral entre as duas partes, bilateral
onde se objetiva a aceitação das partes envolvidas e firmar um instrumento legal cujas
condicionantes estão previstas no código civil brasileiro, levando em consideração que os
negócios não estarão atrelados somente a vontade das partes, mas também a previsão legal
para que o seu conteúdo não seja considerado nulo ou anulável. Ele também deverá ser
redigido pelo coordenador contábil em conjunto com a equipe contábil e passar pelo aval do
gerente do projeto, a fim de delimitar o fornecimento ideal de produtos e serviços e controlar
a sua execução.
O gerenciamento de aquisições do projeto deve viabilizar a elaboração, negociação e
conclusão de um instrumento contratual adequado, onde as clausulas e condições devem estar
em perfeita conexão entre si e conter as diretrizes claras que o cliente quer atingir ao
encontrar o fornecedor capaz de atender suas expectativas.

4.11.2.2 Justificativas de escolha de propostas
Através da análise do Comitê Executivo e de consultores externos, levantamento de
solicitações de informação (RFI) e da base de informação da organização os fornecedores
serão pré-qualificados em caso de aquisições diretas ou aquisições com solicitação de cotação
(RFQ), de forma que sejam encontrados, filtrados e contatados os fornecedores do mercado.
Já as aquisições por intermédio de licitações por contrato de tomada de preços os
fornecedores deverão passar pelo processo já descrito anteriormente, a fim de serem
levantadas as pontuações finais das propostas.
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4.11.3 Encerramento das aquisições
O processo de encerramento de contratos consiste em assegurar que todos os aspectos
administrativos relativos a um contrato estão concluídos, após a entrega dos produtos ou
serviços pelo fornecedor e a correspondente verificação de escopo pelo cliente.
Os planos de gerenciamento do projeto devem prever que durante a conclusão deste
não serão verificadas somente as atividades inerentes ao encerramento administrativo em si,
mas também as providencias necessárias ao encerramento de contratos, as perspectivas de
entrega dos produtos e serviços gerados para o projeto, que esteja vinculada a qualquer tipo de
aquisição.
O encerramento dos contratos envolvidos no projeto e contemplados pelo plano de
gerenciamento de aquisições deve ser conduzido de forma que os produtos e serviços
constantes no escopo delineado sejam disponibilizados, com o acompanhamento necessário
da caracterização e oficialização da conclusão e aceitação dos produtos ou serviços. Sendo
assim os contratos também podem ser encerrados pelo termino das atividades estabelecidas
contratualmente, pelo acordo mútuo entre as partes ou pela inobservância das obrigações
contratualmente estabelecidas, denominada recisão ou resolução, que ocorre de forma
unilateral.
Serão concluídos os contratos e aquisições por término das atividades estabelecidas no
contrato (terminação) quando for emitida uma aceitação definitiva do fornecimento e paga a
integralidade do preço.
Serão concluídos os contratos e aquisições por acordo mútuo entre as partes
(resiliação) quando for estabelecida uma condição resolutiva que envolve a vontade de ambas
as partes na extinção do contrato e que abrange não somente a terminação, mas também a
resolução.
Serão concluídos os contratos e aquisições por inobservância das condições
estabelecidas no contrato quando a resolução e recisão se efetivarem de forma unilateral e
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, gerando, como consequência, o
direito da parte prejudicada de exigir da outra o pagamento de indenização por danos morais
e/ ou materiais.
Quando for estipulada uma resolução será definido um evento que resolverá o contrato
em decorrência do descumprimento de suas cláusulas e condições, porém, estabelecerá um
prazo de aviso prévio para que as atividades em andamento sejam concluídas. Quando for
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estipulada uma rescisão ocorrerá uma ruptura do ajuste por interesse de uma das partes, por
descumprimento das obrigações pela outra.
O processo de encerramento das aquisições também prevê o correto preenchimento de
informações da documentação padronizada definida no plano de gerenciamento de
comunicação do projeto, como os relatórios de encerramento do contrato e termo de aceite
que devem ser emitidos pelo contratante e os atestados de inexistência de reivindicações e os
relatórios de encerramento de contrato que devem ser emitidos pela parte contratada. Ainda
ressalta-se que a criação da nota de recisão, quando necessário, deverá ser unicamente um
instrumento emitido unilateralmente pela parte contratante que se sentiu prejudicada,
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sendo portanto uma notificação
para cancelar o contrato, decorrente da quebra deste.
A equipe contábil deverá manter todas as informações, ou arquivos, de referência dos
contratos e aquisições firmados, com a finalidade de facilitar auditorias, revisões,
armazenamento do histórico de lições aprendidas e consulta do banco de informações de
fornecedores do projeto e da organização. Os dados necessários no arquivamento da pasta do
contrato são:
a) solicitação de proposta (RFP);
b) contrato;
c) cronogramas;
d) alterações solicitadas e aprovadas;
e) documentações técnicas;
f) aditivos ao contrato;
g) ordens de trabalho;
h) aprovação das entregas;
i) correspondências elo contrato;
j) avaliações elo contratado;
k) relatórios de desempenho;
l) cópias elas faturas e pagamentos; e
m) resultados de fiscalizações.
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4.11.3.1 Acompanhamento e controle do plano
Os responsáveis pelo plano de gerenciamento de aquisições serão o gerente de projeto
e o coordenador de equipe contábil, que terão o apoio caso seja necessário do analista de
projetos ou de consultores externos.

Colaborador

Responsabilidade

Gerente de Projetos
Coordenador da
equipe contábil
(analista financeiro)
Consultor Jurídico
Consultores Técnicos
Líderes de equipe
Técnico em
contabilidade
Auxiliar em
contabilidade

Certificar que a aquisição atenda aos requisitos do projeto, tais como prazo
de entrega, custo e qualidade dos produtos e serviços. Atenção à mitigação
dos riscos do projeto.
Análise das atividades a serem executadas para realizar o processo de
compras. Conhecimento do processo de aquisições da empresa. Redigir as
propostas técnicas e fazer o levantamento de fornecedores disponíveis.
Assessorar juridicamente o Comitê no desenvolvimento dos documentos da
aquisição.
Oferecer informações especializadas e detalhadas sobre fornecedores e suas
tecnologias disponíveis no mercado.
Detalhar o produto ou serviço a ser contratado e confirmar as informações
após o recebimento das propostas.
Verificar o processo de liberação dos recursos necessários para a efetivação
do contrato.
Verificar o processo de liberação dos recursos necessários para a efetivação
do contrato.

Tabela 44 - Matriz de responsabilidades da área de aquisições do projeto.
Fonte: estruturado pelo autor.

O plano de gerenciamento de aquisições será reavaliado na fase de planejamento e
aquisições e durante as reuniões de ponto de controle de fase e etapa, de forma que as
necessidades de atualização do plano durante a execução das fases do projeto deverão seguir
as orientações pré-dispostas anteriormente.
A frequência de avaliação das aquisições do projeto será relativa à ocorrência das
reuniões de alinhamento contidas na etapa de inicialização de fases e nas reuniões de ponto de
controle de fase, previstas no plano de gerenciamento de comunicação do projeto.
A equipe contábil tem como principal objetivo assegurar que as partes envolvidas
atendam aos requisitos estabelecidos no instrumento contratual, sendo esta uma etapa crítica.
As políticas de administração de contratos adotadas devem deter aderência as termos e
condições do contrato, com um perfeito entendimento entre ambas as partes do escopo real,
meios de comunicação eficiente, efetiva comunicação e controle, efetivo controle de
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mudanças caso necessário realizar a alteração dos termos contratuais e a adequada solução de
reivindicações e disputas.

4.11.4 Outros assuntos relacionados não previstas neste plano
Todas as solicitações não previstas neste plano deverão ser submetidas à análise dos
responsáveis pelo controle das atividades diretamente envolvidas, seguida de levantamento de
potenciais riscos e serem encaminhadas ao gerente de projeto para aprovação.
Os exemplos de padrões de documentos do plano de gerenciamento de aquisições se
encontram no Apêndice C.
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5. CONSIDERAÇÕES

Conclui-se a partir deste trabalho que as boas práticas de gerenciamento de projetos do
Guia PMBoK® podem ser aplicadas a projetos de engenharia, e que esta medida possibilita a
vantagem de uma melhor documentação dos processos desenvolvidos e utilizados pelos
integrantes do projeto, conduzindo as equipes a um desenvolvimento eficaz e preventivo.
Confirma-se assim que o embasamento proposto pelo trabalho, que tenta vincular as
práticas de gerenciamento de projetos a realização de projetos de engenharia com foco em
inovação tecnológica, tem aplicação de ambos os paradigmas em conjunto perfeitamente
viável. Porém é necessário aplicar os processos de gerenciamento de engenharia de forma
adequada para os projetos de engenharia ou projetos que envolvam inovação tecnológica.
Sendo que, o Guia PMBoK® oferece uma melhor adequação aos processos do projeto de
forma concisa e proeminente, aplicando práticas importantes que devem ser seguidas para
garantir o sucesso do projeto e reduzir, contornar e contralar os riscos deste.
Em um projeto de desenvolvimento de um robô expositivo denota-se que o escopo é
algo primordial para a qualidade do produto final, fazendo-se necessário no projeto uma
especificação mais detalhada e aprofundada, realizada através do gerenciamento de escopo
descrito no Guia PMBoK® e utilizando-se de uma EAP eficaz e coerente com as necessidades
e restrições levantadas na análise de viabilidade.
Ressalta-se também que o uso de uma ferramenta de metodologia ágil com o SCRUM
agrega valor ao projeto com uma resposta rápida ao controle de riscos, mudanças e
acompanhamento da qualidade do projeto através da criação de ciclos de execução com suas
respectivas entregas divididas em várias fazes e com uma comunicação rápida e eficaz entre
colaboradores, equipes e responsáveis do projeto, tendo como objetivo formar times autogerenciáveis e colaborativos.
Sugere-se como pesquisa futura que a partir da análise e desenvolvimento dos planos
de gerenciamento de projetos definida neste trabalho e que foi realizada apenas com o
embasamento teórico, se realize a construção de um robô expositivo em organizações que
almejem agregar projetos com foco em inovação tecnológica. Tal pesquisa também poderá
mostrar os benefícios relativos a alinhamento estratégico e implantação das boas práticas de
gerenciamento de projetos dentro de organizações de caráter tecnológico.
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APÊNDICES

APÊNDICE A: Formulário de Pesquisa.
FORMULÁRIO DE PESQUISA
DADOS PARTICIPANTE
Nome:
Nível de formação:

Nível de conhecimento em robótica:

[
[
[
[
[

Idade:
] Ensino Médio;
[ ] Ensino Superior;
] Ensino Fundamental;
[ ] Pós-Graduação;
] Técnico;
[ ] Mestrado;
] Tecnólogo;
[ ] Doutorado;
] Básico; [ ] Intermediário; [ ] Avançado;

SELEÇÃO DOS ROBÔS
ROBÔ

FAMA

IMPÁCTO
NA MÍDIA

INTERAÇÃO
SOCIAL

FUNCIONAL

DESIGN E
APARÊNCIA

COMPLEXO

[ASIMO]

[JHONY-5]

[Nao]

[R2-D2]

[Wall-E]

OBS: Informe uma nota de 0 a 5 para cada critério de avaliação.

OBSERVAÇÕES
Você gostaria de citar algum robô ou característica que não está listada nesta pesquisa?

Quadro 01 – Formulário de pesquisa
Fonte: estruturado pelo autor.
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APÊNDICE B: Fichas de atribuições e competências dos cargos
CARGO: Gerente de projetos
Descrição do cargo: Será responsável por toda a elaboração do planejamento e gestão do
projeto devendo promover a comunicação entre todas as partes interessadas, dirigir as
reuniões administrativas, acompanhar todas as etapas do projeto sempre analisando riscos e
verificando a qualidade das entregas do projeto.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
Atitudes:
• graduação em engenharia mecatrônica;
• liderança;
• especialização em gestão de projetos em
• persuasão;
PMBoK/PMI; e
• dinamismo;
• experiência de, no mínimo, 03 anos
• proatividade;
atuando na área com projetos de
• comunicação eficaz;
engenharia ou inovação tecnológica.
• iniciativa;
• aptidão para trabalho em equipe;
• auto motivação;
• comprometimento; e
• resiliência.
NECESSIDADES DE TREINAMENTO
Curso específico de manuseio do software de gerenciamento de projetos.
Quadro 02 – Cargo No 1 (Gerente de Projetos - Coordenador).
Fonte: estruturado pelo autor.

CARGO: Analista de Projetos
Descrição do cargo: Será responsável pelo suporte ao gerente de projetos nas atividades
de elaboração do planejamento e gestão do projeto. Em caso de ausência temporária do
gerente de projetos assumirá a direção das reuniões administrativas, acompanhara o retorno
da execução das atividades das etapas do projeto e reportar informações ao gerente de
projetos.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
Atitudes:
• graduação em engenharia mecatrônica ou
• dinamismo;
engenharia de processos; e
• proatividade;
• especialização em gestão de projetos em
• comunicação eficaz;
PMBoK/PMI.
• iniciativa;
• aptidão para trabalho em equipe;
• auto motivação; e
• comprometimento.
NECESSIDADES DE TREINAMENTO
Curso específico de manuseio do software de gerenciamento de projetos.
Quadro 03 – Cargo No 2 (Analista de Projetos).
Fonte: estruturado pelo autor.
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CARGO: Analista de Recursos Humanos
Descrição do cargo: Será responsável pelo controle de recursos humanos, revisão do
plano de gerenciamento de recursos humanos, geração e atualização de documentos de
recursos humanos.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
Atitudes:
• graduação em recursos humanos;
• proatividade;
• experiência de, no mínimo, 01 ano; e
• comunicação eficaz;
• valoriza-se experiência na área de projetos. • iniciativa; e
• aptidão para trabalho em equipe.
Quadro 04 – Cargo No 3 (Analista de Recursos Humanos - Coordenador).
Fonte: estruturado pelo autor.

CARGO: Secretária
Descrição do cargo: Será responsável pela transferência da comunicação telefônica
interna e externa, envio de cartas, marcação e aviso da agenda de reuniões.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
• curso em secretariado;
• domínio de ferramentas digitais de
comunicação; e
• valoriza-se experiência.

Atitudes:
• comunicação eficaz;
• iniciativa; e
• organização.

Quadro 05 - Cargo No 4 (Secretária).
Fonte: estruturado pelo autor.

CARGO: Auxiliar Administrativo
Descrição do cargo: Será responsável para auxiliar o analista de recursos humanos.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
• curso de técnico em recursos humanos.

Atitudes:
• proatividade;
• comunicação eficaz;
• iniciativa; e
• aptidão para trabalho em equipe.

Quadro 06 – Cargo No 5 (Auxiliar Administrativo).
Fonte: estruturado pelo autor.
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CARGO: Analista de TI
Descrição do cargo: Será responsável pelo controle de comunicação via web site e do
software de gerenciamento do projeto, revisão do plano de gerenciamento de comunicação,
geração e atualização de interfaces de comunicação.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
Atitudes:
• graduação em ciência da computação;
• dinamismo;
• experiência de, no mínimo, 01 ano; e
• proatividade;
• valoriza-se experiência na área de projetos. • comunicação eficaz;
• iniciativa;
• aptidão para trabalho em
equipe; e
• auto motivação.
NECESSIDADES DE TREINAMENTO
Curso específico de manuseio do software de gerenciamento de projetos.
Quadro 07 - Cargo No 6 (Analista de TI - Coordenador).
Fonte: estruturado pelo autor.

CARGO: Webmaster
Descrição do cargo: Será responsável pela criação e atualização do web site do projeto.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
Atitudes:
• especialização em gerenciamento de web
• proatividade;
sites;
• comunicação eficaz;
• experiência de, no mínimo, 01 ano;
• iniciativa; e
• curso de web design;
• aptidão para trabalho em equipe.
• conhecimentos em código HTML5, CSS3,
JavaScript e linguagem de programação
PHP; e
• valoriza-se experiência na área de projetos.
NECESSIDADES DE TREINAMENTO
Curso específico de manuseio do software de gerenciamento de projetos.
Quadro 08 - Cargo No 7 (Webmaster).
Fonte: estruturado pelo autor.
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CARGO: Assistente de Webmaster
Descrição do cargo: Será responsável para auxiliar o webmaster.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
Atitudes:
• curso de web design; e
• proatividade;
• conhecimentos em código HTML5, CSS3
• comunicação eficaz;
e JavaScript.
• iniciativa; e
• aptidão para trabalho em equipe.
Quadro 09 – Cargo No 8 (Assistente de Webmaster).
Fonte: estruturado pelo autor.

CARGO: Analista Financeiro
Descrição do cargo: Será responsável pelo controle de recursos financeiros e aquisições,
revisão do plano de gerenciamento de custos, geração e atualização de documentos de
recursos financeiros.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
Atitudes:
• graduação em contabilidade;
• dinamismo;
• experiência de, no mínimo, 01 ano; e
• proatividade;
• valoriza-se experiência na área de projetos. • comunicação eficaz;
• iniciativa;
• aptidão para trabalho em
equipe; e
• auto motivação.
NECESSIDADES DE TREINAMENTO
Curso específico de manuseio do software de gerenciamento de projetos.
Quadro 10 - Cargo No 9 (Analista Financeiro - Coordenador).
Fonte: estruturado pelo autor.

CARGO: Advogado
Descrição do cargo: Será responsável pela análise jurídica dos processos de licitação de
compras.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
• graduação em advocacia;
• registro OAB;
• experiência de, no mínimo, 02 anos; e
• experiência em processos de licitação de
compras.

Atitudes:
• comunicação eficaz;
• aptidão para trabalho em
equipe; e
• comprometimento.

Quadro 11 - Cargo No 10 (Advogado - Consultor).
Fonte: estruturado pelo autor.
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CARGO: Técnico em Contabilidade
Descrição do cargo: Será responsável para auxiliar o analista financeiro, substituindo este
em caso de ausência e executando o monitoramento de aquisições.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
Atitudes:
• curso técnico em contabilidade;
• proatividade;
• experiência de, no mínimo, 01 ano; e
• comunicação eficaz;
• valoriza-se experiência na área de projetos. • iniciativa; e
• aptidão para trabalho em equipe.
Quadro 12 – Cargo No 11 (Técnico em Contabilidade).
Fonte: estruturado pelo autor.

CARGO: Auxiliar em Contabilidade
Descrição do cargo: Será responsável para auxiliar o analista financeiro nas atividades de
levantamento de cotações e planejamento de aquisições.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
• valoriza-se experiência na área de
contabilidade.

Atitudes:
• comunicação eficaz;
• iniciativa; e
• aptidão para trabalho em equipe.

Quadro 13 – Cargo No 12 (Auxiliar de Contabilidade).
Fonte: estruturado pelo autor.

CARGO: Engenheiro Mecatrônico Sênior / Pleno (Líder Técnico)
Descrição do cargo: Será responsável pela liderança da equipe de controle e automação e
consequentemente pelo controle e execução das atividades envolvendo esta equipe.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
• graduação em engenharia mecatrônica;
• experiência de, no mínimo, 02 anos
atuando na área de robótica;
• especialização em controle e automação
ou análise de sinais; e
• valoriza-se experiência na área de projetos
de engenharia ou inovação tecnológica.

Atitudes:
• liderança;
• dinamismo;
• proatividade;
• comunicação eficaz;
• iniciativa;
• aptidão para trabalho em equipe;
• auto motivação;
• comprometimento; e
• resiliência.

NECESSIDADES DE TREINAMENTO
Curso específico de manuseio do software de gerenciamento de projetos.
Quadro 14 – Cargo No 13 (Engenheiro Mecatrônico Sênior - Líder Técnico).
Fonte: estruturado pelo autor.
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CARGO: Engenheiro de Redes de Dados e Comunicação
Descrição do cargo: Será responsável pela análise do sistema de comunicação sem fio do
robô, implementação e configuração de hardware.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
• graduação em redes de dados e
comunicação;
• experiência de, no mínimo, 02 anos; e
• especialização em integração de hardware
de comunicação.

Atitudes:
• comunicação eficaz;
• aptidão para trabalho em
equipe; e
• comprometimento.

Quadro 15 - Cargo No 14 (Engenheiro de Redes de Dados e Comunicação – Consultor).
Fonte: estruturado pelo autor.

CARGO: Engenheiro em Controle e Automação Pleno
Descrição do cargo: Será responsável pela liderança da equipe de controle e automação e
consequentemente pelo controle e execução das atividades envolvendo esta equipe.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
• graduação em engenharia mecatrônica;
• experiência de, no mínimo, 01 anos
atuando na área de robótica; e
• valoriza-se experiência na área de projetos
de engenharia ou inovação tecnológica.

Atitudes:
• dinamismo;
• proatividade;
• comunicação eficaz;
• iniciativa;
• aptidão para trabalho em equipe;
• auto motivação;
• comprometimento; e
• resiliência.

NECESSIDADES DE TREINAMENTO
Curso específico de manuseio do software de gerenciamento de projetos.
Quadro 16 – Cargo No 15 (Engenheiro Mecatrônico Sênior - Líder Técnico).
Fonte: estruturado pelo autor.
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CARGO: Engenheiro em Controle e Automação Junior
Descrição do cargo: Será responsável pelas atividades de especificação, cálculo e
projetização do sistema de controle e automação.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
• graduação em engenharia de controle e
automação (mecatrônica);
• valoriza-se experiência na área de
desenvolvimento de robôs ou de hardware
embarcado; e
• valoriza-se experiência na área de projetos
de engenharia ou inovação tecnológica.

Atitudes:
• comunicação eficaz;
• aptidão para trabalho em
equipe; e
• comprometimento.

Quadro 17 – Cargo No 16 (Engenheiro de Controle e Automação).
Fonte: estruturado pelo autor.

CARGO: Técnico em Mecatrônica
Descrição do cargo: Será responsável pela atividades de construção e desenvolvimento do
sistema da controle e automação.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
• curso técnico em mecatrônica; e
• experiência de, no mínimo, 01 ano.

Atitudes:
• comunicação eficaz;
• aptidão para trabalho em
equipe; e
• comprometimento.

Quadro 18 – Cargo No 17 (Técnico em Mecatrônica).
Fonte: estruturado pelo autor.
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CARGO: Engenheiro de Software Sênior (Líder Técnico)
Descrição do cargo: Será responsável pela liderança da equipe de software e
consequentemente pelo controle e execução das atividades envolvendo esta equipe.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
• graduação em engenharia de software;
• experiência de, no mínimo, 02 anos;
• especialização em desenvolvimento de
softwares para plataformas de hardware
em baixo nível; e
• valoriza-se experiência na área de projetos
de engenharia ou inovação tecnológica.

Atitudes:
• liderança;
• dinamismo;
• proatividade;
• comunicação eficaz;
• iniciativa;
• aptidão para trabalho em equipe;
• auto motivação;
• comprometimento; e
• resiliência.

NECESSIDADES DE TREINAMENTO
Curso específico de manuseio do software de gerenciamento de projetos.
Quadro 19 - Cargo No 18 (Engenheiro de Software Sênior - Líder Técnico).
Fonte: estruturado pelo autor.

CARGO: Analista / Arquiteto de Software
Descrição do cargo: Será responsável pela análise de requisitos e modelagem de
arquitetura de software.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
Atitudes:
• certificação na área de linguagem de
• comunicação eficaz;
programação em C/C++;
• aptidão para trabalho em
equipe; e
• especialização em análise de requisitos de
software;
• comprometimento.
• conhecimento em linguagem de
programação PHP, JAVA e Python;
• experiência de, no mínimo, 02 anos; e
• valoriza-se experiência na área de projetos
de engenharia ou inovação tecnológica.
Quadro 20 - Cargo No 19 (Analista / Arquiteto de Software – Consultor).
Fonte: estruturado pelo autor.
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CARGO: Desenvolvedor Sênior
Descrição do cargo: Será responsável pela subliderança das atividades da equipe de
programação, integração entre a equipe e o analista de software é suporte de solução de
problemas referentes ao desenvolvimento de software.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
• certificação na área de linguagem de
programação em C/C++;
• especialização ou curso na área linguagem
de programação PHP, JAVA e Python;
• experiência de, no mínimo, 02 anos; e
• valoriza-se experiência na área de projetos
de engenharia ou inovação tecnológica.

Atitudes:
• liderança;
• comunicação eficaz;
• aptidão para trabalho em
equipe; e
• comprometimento.

Quadro 21 – Cargo No 20 (Desenvolvedor Sênior).
Fonte: estruturado pelo autor.

CARGO: Programador
Descrição do cargo: Será responsável pelas atividades de construção e desenvolvimento
dos softwares de firmware e de interface de interação supervisória.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
• especialização ou curso na área linguagem
de programação C/C++ e PHP;
• conhecimentos em linguagem de
programação JAVA ou Python; e
• experiência de, no mínimo, 01 ano.

Atitudes:
• comunicação eficaz;
• aptidão para trabalho em
equipe; e
• comprometimento.

Quadro 22 - Cargo No 21 (Programador).
Fonte: estruturado pelo autor.
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CARGO: Engenheiro Eletrônico Sênior (Líder Técnico)
Descrição do cargo: Será responsável pela liderança da equipe de eletrotécnica e
consequentemente pelo controle e execução das atividades envolvendo esta equipe.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
Atitudes:
• graduação em engenharia eletrônica;
• liderança;
• experiência de, no mínimo, 02 anos;
• dinamismo;
• especialização em construção de sistemas
• proatividade;
de potência elétrica; e
• comunicação eficaz;
• valoriza-se experiência na área de projetos
• iniciativa;
de engenharia ou inovação tecnológica.
• aptidão para trabalho em equipe;
• auto motivação;
• comprometimento; e
• resiliência.
NECESSIDADES DE TREINAMENTO
Curso específico de manuseio do software de gerenciamento de projetos.
Quadro 23 - Cargo No 22 (Engenheiro Eletrônico Sênior - Líder Técnico).
Fonte: estruturado pelo autor.

CARGO: Engenheiro Eletromecânico
Descrição do cargo: Será responsável pela análise do sistema de autonomia, potência e
alimentação eletrônica com enfoque eletromecânico.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
Atitudes:
• graduação em engenharia eletromecânica;
• comunicação eficaz;
• experiência de, no mínimo, 02 anos;
• aptidão para trabalho em
equipe; e
• especialização em desenvolvimento de
análise de autonomia energética para
• comprometimento.
veículos; e
• valoriza-se experiência na área de projetos
de engenharia ou inovação tecnológica.
Quadro 24 – Cargo No 23 (Engenheiro Eletromecânico – Consultor).
Fonte: estruturado pelo autor.
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CARGO: Engenheiro Eletrônico Pleno
Descrição do cargo: Será responsável pela liderança da equipe de eletrotécnica e
consequentemente pelo controle e execução das atividades envolvendo esta equipe.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
Atitudes:
• graduação em engenharia eletrônica;
• dinamismo;
• experiência de, no mínimo, 01 ano; e
• proatividade;
• valoriza-se experiência na área de projetos
• comunicação eficaz;
de engenharia ou inovação tecnológica.
• iniciativa;
• aptidão para trabalho em equipe;
• auto motivação;
• comprometimento; e
• resiliência.
NECESSIDADES DE TREINAMENTO
Curso específico de manuseio do software de gerenciamento de projetos.
Quadro 25 - Cargo No 24 (Engenheiro Eletrônico Pleno).
Fonte: estruturado pelo autor.

CARGO: Engenheiro Eletrônico Junior
Descrição do cargo: Será responsável pelas atividades de especificação, cálculo e
projetização do sistema de suprimento elétrico.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
Atitudes:
• graduação em engenharia eletrônica;
• comunicação eficaz;
• curso ou experiência projetização de
• aptidão para trabalho em
circuitos eletrônicos usando software
equipe; e
autoCad Eletronics, Proteus ou Isis; e
• comprometimento.
• valoriza-se experiência na área de projetos
de engenharia ou inovação tecnológica.
Quadro 26 – Cargo No 25 (Engenheiro Eletrônico).
Fonte: estruturado pelo autor.
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CARGO: Técnico Eletrônico
Descrição do cargo: Será responsável pelas atividades de construção e desenvolvimento
do sistema de suprimento elétrico, com enfoque em circuitos de potência.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
• curso técnico em eletrônica; e
• experiência de, no mínimo, 01 ano.

Atitudes:
• comunicação eficaz;
• aptidão para trabalho em
equipe; e
• comprometimento.

Quadro 27 – Cargo No 26 (Técnico Eletrônico).
Fonte: estruturado pelo autor.

CARGO: Técnico em Eletrotécnica
Descrição do cargo: Será responsável pelas atividades de construção e desenvolvimento
do sistema de suprimento elétrico, com enfoque em circuitos eletrônicos.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
Atitudes:
• curso técnico em eletrotécnica; e
• comunicação eficaz;
• experiência de, no mínimo, 01 ano.
• aptidão para trabalho em
equipe; e
• comprometimento.
Quadro 28 – Cargo No 27 (Técnico em Eletrotécnica).
Fonte: estruturado pelo autor.

CARGO: Técnico em Eletromecânica
Descrição do cargo: Será responsável pelas atividades de construção e desenvolvimento
do sistema de suprimento elétrico, com enfoque na análise eletromecânica.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
Atitudes:
• curso técnico em eletromecânica; e
• comunicação eficaz;
• experiência de, no mínimo, 01 ano.
• aptidão para trabalho em
equipe; e
• comprometimento.
Quadro 29 – Cargo No 28 (Técnico em Eletromecânica).
Fonte: estruturado pelo autor.
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CARGO: Engenheiro Mecânico Sênior (Líder Técnico)
Descrição do cargo: Será responsável pela liderança da equipe de mecânica e
consequentemente pelo controle e execução das atividades envolvendo esta equipe.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
Atitudes:
• graduação em engenharia mecânico;
• liderança;
• experiência de, no mínimo, 02 anos;
• dinamismo;
• especialização em análise de esforços
• proatividade;
mecânicos estáticos e dinâmicos; e
• comunicação eficaz;
• valoriza-se experiência na área de projetos
• iniciativa;
de engenharia ou inovação tecnológica.
• aptidão para trabalho em equipe;
• auto motivação;
• comprometimento; e
• resiliência.
NECESSIDADES DE TREINAMENTO
Curso específico de manuseio do software de gerenciamento de projetos.
Quadro 30 - Cargo No 29 (Engenheiro Mecânico Sênior - Líder Técnico).
Fonte: estruturado pelo autor.

CARGO: Engenheiro Mecânico Pleno
Descrição do cargo: Será responsável pela liderança da equipe de mecânica e
consequentemente pelo controle e execução das atividades envolvendo esta equipe.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
Atitudes:
• graduação em engenharia mecânico;
• liderança;
• experiência de, no mínimo, 01 ano; e
• dinamismo;
• valoriza-se experiência na área de projetos
• proatividade;
de engenharia ou inovação tecnológica.
• comunicação eficaz;
• iniciativa;
• aptidão para trabalho em equipe;
• auto motivação;
• comprometimento; e
• resiliência.
NECESSIDADES DE TREINAMENTO
Curso específico de manuseio do software de gerenciamento de projetos.
Quadro 31 - Cargo No 30 (Engenheiro Mecânico Pleno).
Fonte: estruturado pelo autor.
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CARGO: Engenheiro Mecânico Júnior
Descrição do cargo: Será responsável pelas atividades de especificação, cálculo e
projetização do sistema mecânico.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
• graduação em engenharia mecânica;
• curso ou experiência em modelagem 3D
usando software AutoCad 3D, SolidEdge,
SolidWorks ou Sketchup;
• curso ou experiência em cálculos
mecânicos usando software Catia; e
• valoriza-se experiência na área de projetos
de engenharia ou inovação tecnológica.

Atitudes:
• comunicação eficaz;
• aptidão para trabalho em
equipe; e
• comprometimento.

Quadro 32 – Cargo No 31 (Engenheiro Mecânico Junior).
Fonte: estruturado pelo autor.

CARGO: Técnico em Mecânica
Descrição do cargo: Será responsável pelas atividades de construção e desenvolvimento
do sistema mecânico.
COMPETÊNCIAS
Conhecimentos e Habilidades:
Atitudes:
• curso técnico em mecânica; e
• comunicação eficaz;
• experiência de, no mínimo, 01 ano.
• aptidão para trabalho em
equipe; e
• comprometimento.
Quadro 33 – Cargo No 32 (Técnico em Mecânica).
Fonte: estruturado pelo autor.
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APÊNDICE C: Modelos de formulários e relatórios
Registro de Alterações de Recursos Humanos
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Projeto:
Fase:
Gerente do Projeto:
Nome do demandante:
Área:
Data de solicitação:
NATUREZA DA ALTERAÇÃO
Descrição/Observação:
Justificativa:
IMPÁCTOS DO PROJETO
Descrição:
Áreas afetadas:
Cargos Afetados:
DOCUMENTOS ALTERADOS
Documento
Versão
Descrição da Alteração

Alteração Validada: [
Justificativa:

VALIDAÇÃO
] Sim; [ ] Não;
APROVAÇÃO

Partes Interessadas

Data

Assinatura

Aprovado por

Data

Assinatura

Quadro 34 - Registro de Alterações de Recursos Humanos.
Fonte: estruturado pelo autor.
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Formulário de Requisição de Contratação
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Projeto:
Fase:
Gerente do Projeto:
Nome do demandante:
Área:
Data de solicitação:
CARGO SOLICITADO
Cargo:
Justificativa:
IMPÁCTOS DO PROJETO
Descrição:
Áreas afetadas:
APROVAÇÃO
Requisição aprovada: [ ] Sim; [ ] Não;
Justificativa:
Aprovado por
Data
Assinatura
Quadro 35 – Formulário de Requisição de Contratação.
Fonte: estruturado pelo autor.

o

N

CARGO

FUNÇÃO

Listagem de Cargos
No COLABORADORES

ÁREA/SETOR

Quadro 36 – Planilha de listagem de cargos.
Fonte: estruturado pelo autor.

Controle de Alocação de RH
o

N
CARGO

o

FASES

2o MÊS

1 MÊS
1o SEM

2o SEM

3o SEM

4o SEM

5o SEM

6o SEM

Quadro 37 – Planilha de controle de alocação de RH.
Fonte: estruturado pelo autor.

...
...

DISPONIVEL

OBS.
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Ficha de Solicitação de Aquisição
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Projeto:
Gerente do Projeto:
Nome do demandante:
Data de solicitação:

Fase:
Área:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Descrição/Observação:
Justificativa para realizar
a aquisição:
Especificações de
desempenho:
Especificações de
funcionalidade:
Quantidade desejada:
Qualidade requerida:

Tipo de unidade:

ESPECIFICAÇÕES DE AQUISIÇÃO
Orçamento pré-aprovado:
Prazo máximo para
entrega:
Tempo de contratação:
Local de entrega dos
produtos/ realização de
serviços:
Previsão de garantia:

Data limite:

____/____/______

Condições de
envio:
[

] Não / [

Tipo de Aquisição:
Periodicidade de reuniões
de acompanhamento:

] Sim

Previsão de suporte
técnico:

[

] Não / [

] Sim

Gerar relatório de
desempenho:

[

] Não / [

] Sim

Garantia

Suporte
técnico

Nível de
atendimento

INFORMAÇÕES DE FORNECEDORES
Fornecedor

Tipo

Orçamento

Condições de
pagamento

Prazo de
entrega

APROVAÇÃO
Partes Interessadas

Data

Assinatura

Aprovado por

Data

Assinatura

Quadro 38 – Ficha de solicitação de aquisições.
Fonte: estruturado pelo autor.
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Registro de Alterações de Patrocinadores
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Projeto:
Fase:
Gerente do Projeto:
Nome do demandante:
Área:
Data de solicitação:
NATUREZA DA ALTERAÇÃO
Descrição/Observação:
Justificativa:
IMPÁCTOS DO PROJETO
Descrição:
Áreas afetadas:
Cargos Afetados:
DOCUMENTOS ALTERADOS
Documento
Versão
Descrição da Alteração

APROVAÇÃO
Partes Interessadas

Data

Assinatura

Aprovado por

Data

Assinatura

Quadro 39 – Formulário de registro de alterações de patrocinadores.
Fonte: estruturado pelo autor.

o

N

CARGO

Diretório da Equipe
NOME
E-MAIL

Quadro 40 - Exemplo da planilha de controle do diretório da equipe.
Fonte: estruturado pelo autor.

TELEFONE
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Projeto:
Gerente do Projeto:
Nome do demandante:
Tipo da Reunião:
Justificativa/Objetivos:
Informações Adicionais:

Ata de Reunião
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Fase:
Área:
DADOS DA REUNIÃO
Data:

TÓPICOS DISCUTIDOS
Tópico No 1:
Tópico No 2:
Tópico No ...:
Responsável

Participante

AÇÕES A SEREM TOMADAS
Previsão

PARTICIPANTES
Data

Quadro 41 – Formulário de ata de reunião.
Fonte: estruturado pelo autor.

Ação

Assinatura
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Status Report
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Fase:

Projeto:
Gerente do Projeto:
Nome do demandante:
Área:
____/____/______
Período de Análise:
Até: ____/____/______
SUMÁRIO EXECUTIVO
Legenda de Status:

Conforme planejado

Indicador por Área
PRAZO
CUSTO
ESCOPO
QUALIDADE
COMUNICAÇÃO
....

Status

Riscos gerenciáveis

Situação crítica

Comentário / Ação Requerida

PONTOS DE ATENÇÃO
o

Tópico N 1:
Tópico No 2:
Tópico No ...:
Atividades

ETAPAS CONCLUÍDAS NO PERÍODO
Início Término
Recursos Envolvidos

Atividades

ETAPAS EM ANDAMENTO
Início Término
Recursos Envolvidos

ETAPAS PREVISTAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO
Atividades
Início Término
Recursos Envolvidos

INFOMAÇÕES ADICIONAIS

Quadro 42 – Relatório de status report do projeto.
Fonte: estruturado pelo autor.
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ANEXOS
ANEXOS A: Fluxo de processos do Guia PMBoK®.

Figura 26 – Fluxo de processos do Guia PMBoK® 4ª edição.
Fonte: VARGAS (2011).

