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1. SUMÁRIO EXECUTIVO. 
 

Este documento apresenta o Plano de Gerenciamento do Projeto da Fábrica de 

Salgados Angeloni. O objetivo do projeto consiste na implantação da Fábrica de 

Salgados ANGELONI, no Centro de Distribuição da Rede Angeloni, na cidade de Porto 

Belo, num prazo de onze meses, pela quantia de R$ 981.171,94 com justificativa de 

abastecer as padarias e lanchonetes instaladas nos supermercados da empresa, em 

substituição aos serviços hoje prestados por firmas terceirizadas.  

Busca-se, também, com esse projeto aumentar a margem de contribuição da 

empresa, atender a demanda por salgados, na qualidade e na proporção das metas 

estabelecidas pelo Angeloni.  

O produto do projeto trará ao Grupo Angeloni a autonomia no processo de 

fabricação dos salgados, rentabilidade, centralização da distribuição, além de 

possibilitar o desenvolvimento de novos tipos de produtos. 

O Plano de gerenciamento do projeto que se segue envolve as nove áreas de 

conhecimento estabelecida no guia PMBOK 4ª Edição e é a base para o sucesso da 

implantação da Fábrica de Salgados Angeloni. 
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2. O ANGELONI SUPERMERCADOS 
 

2.1 HISTÓRICO 
 

Empresa totalmente familiar o Angeloni Supermercados foi fundado em maio 

de 1958, na cidade de Criciúma, no Estado de Santa Catarina. Durante os anos 

seguintes a empresa estabeleceu premissas modernas e arrojadas que a 

transformaram em um modelo na área de supermercados, sempre através de 

inovações inéditas em cada época, como lojas climatizadas, estacionamento coberto, 

elevadores e o Super-Center. 

A proposta do Super-Center diferencia-se dos demais supermercados por 

agregar o conceito “one stop shop”, que vem ao encontro da conveniência de ter, em 

um único local, uma gama de serviços que atenda ao cotidiano familiar, com praça de 

alimentação, lojas de serviços, tais como: banco, banca de revistas, chaveiro, 

farmácia, floricultura, lotérica, lavanderia, revelação rápida de fotos, sapataria, vídeo-

locadora e postos de abastecimento de combustíveis.  

Em 2002 a rede ampliou ainda mais suas fronteiras ao inaugurar a primeira 

unidade fora do Estado de Santa Catarina, a loja de Curitiba, no Estado do Paraná, um 

marco no início de uma nova trajetória. 

 

2.2 A EMPRESA 

 
O Angeloni é reconhecido como a maior rede de supermercados de Santa 

Catarina, a 3ª da Região Sul e a 9ª do país.  

A rede possui 22 supermercados, 02 instalados em Curitiba, no estado do 

Paraná, e 20 em Santa Catarina, sendo a matriz em Criciúma e a administração em 

Florianópolis. Além da rede de supermercados, a empresa possui 19 farmácias, 06 

postos de combustíveis e 01 centro de distribuição.  

O Centro de Distribuição Angeloni possui uma área 36.000 m² para 

armazenagem, com capacidade para 18 mil itens e é responsável por toda a operação 

logística da empresa, abastecendo as 22 lojas de supermercados e as 19 farmácias.  

Localizado no município de Porto Belo, nas margens da BR 101, Santa Catarina, o 

Centro de Distribuição utiliza tecnologia de ponta e opera por meio de rádio 

freqüência, o que possibilita agilizar o processo de armazenagem, separação e 

expedição das mercadorias. As reposições de mercadorias do Centro de Distribuição 
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para as lojas são automatizadas, utilizando um sistema de previsão de demanda que 

reduz as faltas de mercadorias e os estoques na rede. 

A Fábrica de Salgados Angeloni será instalada no Centro de Distribuição, cuja 

estrutura vem recebendo investimentos visando a adequação do seu espaço interno.



 

Figura 1: Centro de distribuição Angeloni   

Fonte: Angeloni 
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Figura 2: Centro de distribuição Angeloni 

 
Fonte: Angeloni 

Figura 3: Centro de distribuição Angeloni 

 
Fonte: Angeloni 
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Figura 4: Mapa de localização do centro de distribuição 

Fonte: Google 



 

 

2.3 A FÁBRICA 
Figura 5: Lay out  

Fonte: Fornecedor 
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Figura 6: Masseira-cozedora para salgados e doces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Fornecedor 
 

 

 
Figura 7: Fazedora de salgados duplo recheio Fonte: Fornecedor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Fornecedor 
 

 



19 

 

 
Figura 8: Empanadeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Fornecedor 
Figura 9: Máquina para impressão de validade 

 
Fonte: Fornecedor 

 
Figura 10: Túnel de ultracongelamento 

 
Fonte: Fornecedor 
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Figura 11: Salgadinho - Bauru 

 
Fonte: Fornecedor 

Figura 12: Salgadinho – Coxinha de frango 

 
Fonte: Fornecedor 

Figura 13: Salgadinho – Doguinho assado 

 
Fonte: Fornecedor 

 

 

 

Figura 14: Salgadinho - Empada 

 
Fonte: Fornecedor 

Figura 15: Salgadinho - Esfihas 

 
Fonte: Fornecedor 

Figura 16: Salgadinho: Risóles 

 
Fonte: Fornecedor 

 

 

Figura 17: Risóles de frango 

 
Fonte: Fornecedor 

 

 

 

 

 
Figura 18: Kibe 

 
Fonte: Fornecedor 
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2.4 COMPARAÇÃO DAS ALTERNATIVAS  
 

Com esse projeto, o Grupo Angeloni alterará, radicalmente, a forma de 

abastecer de salgados congelados as padarias e lanchonetes da rede de 

supermercados. O abastecimento de salgados congelados, atualmente executado por 

empresas terceirizadas, será substituído pela produção interna, por meio de processo 

produtivo a ser desenvolvido nas instalações da Fábrica de Salgados Angeloni. 

Estudo comparativo entre as alternativas: “fornecimento de salgados 

congelados por parte de firmas terceirizadas” e “produção interna própria”, levando em 

conta critérios técnicos, tais como: margem de contribuição para o lucro da empresa , 

atendimento da demanda, qualidade assegurada, autonomia no processo de 

produção, rentabilidade, facilidade de abastecimento e liberdade de desenvolvimento 

de novos produtos revela a seguinte tendência  (quadro a seguir): 
Tabela 1: Comparação de alternativas 

Fonte: Equipe do projeto 

 

 
Objetivo:  Selecionar uma forma de produção de salgados para abastecimento da Rede Angeloni 

Critérios de Ava liação Alternat iva 1 Alternat iva 2 
Terce ir izar a produção Produzir internamente 

 Informação S/N Informação S/N 
Redução do custo total acima 
de 10% 0,5% N 15% S 

Aumento da margem de lucro 
acima de 5% 0,5% N 10% S 

Customização dos salgados em 
20% 20% S 60% S 

Desejos Peso Comentários                Pontos Comentários                Pontos 
(P)  Nota Total  Nota Tota l 

Gestão da produção 

6 

Baixo níve l de 
gestão 
integrada com o 
Angeloni 

3 18 

Cont role total 
dos processos 9 54 

Independênc ia 
tecnológ ica 10 

Terce ir izado 
detém a 
tecnolog ia 

1 10 
Conhecimento 
Tecno lógico  8 80 

Desenvo lvimento de 
salgados 4 

Terce ir izado 
supr i demandas 
atuais 

7 28 
Autonomia 

9 36 

Controle da qualidade 

9 

Atendem os 
critér ios de 
qualidades 
atuais 

8 72 

Garantia da 
Qualidade 9 81 

Preços competit ivos 
8 

Preço não 
competit ivo 3 24 

Barganha junto 
aos 
fornecedores 

10 80 

Ag ilidade no 
abastecimento da rede 7 Logística 

Adequada 8 56 Logística 
própria  10 70 

Centralização da 
dist r ibuição 5 

Controle da 
cent ral ização é 
feita pelo 
terceir izado 

4 20 

Logística 
Cent ralizada 10 50 

Pontuação máx.  490 228 451 
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3. ANALISE ESTRATÉGICA 
 

Uma análise dentro do contexto do estudo estratégico aponta as forças e 

fraquezas (relativas à análise interna) e as oportunidades e ameaças (relativas à 

análise externa). Esse estudo tem o intuito de revelar os principais pontos a serem 

trabalhados na fábrica para a garantia do sucesso do empreendimento. 

 

3.1. MACRO AMBIENTE 
 

A concorrência no setor de supermercados que já era forte somente com a 

presença dos grupos nacionais, com a entrada de novos “players” no mercado , como 

Wal-Mart, tornou-se ainda mais acirrada. As constantes fusões e aquisições ocorridas 

no mercado nacional causaram uma concentração elevada do mercado nas mãos de 

poucas empresas. Apenas para se ter uma idéia, em 1995, as cinco maiores 

empresas varejistas que atuavam no mercado detinham 28% das vendas anuais do 

setor, já em 2001 esse número chegou a 40%. 

A globalização da economia mundial vem acelerando o ritmo de expansão das 

empresas varejistas em novas regiões. O grupo Wal-Mart, a exemplo da rede 

Carrefour, tem como premissa expandir seus negócios buscando, prioritariamente, 

mercados promissores na América Latina. 

Em 2005, as cinco maiores empresas, com atuação global, faturaram mais de 

548 milhões de euros. A Wal-Mart, por exemplo, a maior rede americana, faturou, no 

ano de 2005, em 15 países onde atua, 275 milhões de euros. A segunda maior rede 

do mundo, a francesa Carrefour, faturou em suas operações, 93 milhões de euros, em 

31 países. 

Em constante crescimento, esses grupos estão cada vez mais fortes e 

buscando novos mercados, principalmente no Brasil, e, preferencialmente, nas regiões 

sudeste e sul, esta última onde o Grupo Angeloni concentra suas atividades. 

 

3.2. CONCORRÊNCIA NOS SALGADOS 

 
O mercado de salgados cresce acelerado no Brasil. A grande maioria desses 

fabricantes ainda é de micro, pequenas e médias empresas que geralmente iniciaram 

seu processo de forma manual e com a expansão da demanda foram 

profissionalizando e industrializando o seu processo. 
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Os maiores fabricantes do ramo se encontram no interior do Paraná e em São 

Paulo e atendem as grandes redes de supermercados, conveniência de Postos de 

Gasolina e empresas de média porte. 

Poucas são as empresas que estão estruturadas para fornecer produtos 

congelados na quantidade e qualidade exigidas pelos grandes “players” do setor de 

supermercados. 

Esses fornecedores de congelados não tem nenhum  poder de barganha junto 

as grandes empresas do ramo de supermercados e isto  reduz, em muito, as suas 

margens de lucro. A conseqüência imediata e inevitável é a  perda da qualidade dos 

produtos fornecidos. 

Em um mercado agressivo, como é de supermercados, a palavra de ordem é 

inovar para garantir a sustentabilidade do crescimento, maximizar a rentabilidade em 

todos os setores e garantir a qualidade, objetivando a fidelidade do público 

consumidor.  

Foi tomando por base as premissas: sustentabilidade, rentabilidade e qualidade 

e o lastro com base no fator fidelidade do consumidor é que este projeto foi 

desenvolvido. 
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Tabela 2: Levantamento dos Pontos Fortes, Oportunidades, Pontos Fracos e Ameaças 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

 

 

Pontos Fortes Oportunidades 

Tradição da marca - marca 
consolidada + ponto de venda próprio Crescimento do mercado de salgados 

Facilidade na aquisição dos insumos Aumento do consumo de Foodservice 

Alta  Capacidade produtiva Ampliação do Angeloni  em  uma unidade 
por ano 

Alto poder de barganha com 
fornecedores de insumos 

Grande número de fornecedores de 
insumos 

Câmara fria para armazenamento do   
a limento Oportunidade de aumentar a rentabilidade 

Processos e ativos organizacionais Avanço tecnológ ico – Máquinas de 
produção em larga escala 

Maior agilidade na resolução de 
problemas 

Desenvolver profiss iona is e receitas de 
alto padrão 

Espaço para construção da Fábrica Câmbio favorável  para aquis ição de 
máquinas e equipamentos 

Logística própria Aumento do crédito barato de longo prazo 
oferecido no mercado 

Disponibilidade de capital próprio Expansão da economia Naciona l 

Contato direto com o cliente Possibi lidade de venda dos salgados na 
gôndola  

Pontos Fracos Ameaças 

Reduzida experiência na fabricação de 
salgados 

Alta qualidade de fornecedores – 
concorrentes 

Falta  de repositores (marca II) nos 
supermercados 

Dif iculdade para recrutar mão de obra 
especializada 

Falta  de mão de obra qualif icada Variação do cambio para aquis ição de 
máquinas e equipamentos 

Geladeira e Equipamentos para 
armazenagem dos salgados 

Aumento de padarias especial izadas nos 
bairros 

Falta  de especia listas na construção 
de fabricas de salgados Aumento dos juros da economia 

Transporte de Funcionários  
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Tabela 3:Check List da análise de Desempenho – Pontos Fortes 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Tabela 4: Check List da análise de Desempenho – Pontos Fracos 

Fonte: Pesquisa de campo 

 
 
 
 

 

 

Check List da Análise de Desempenho – Pontos Fortes 

  Força 
Importante 

Força Não 
Importante 

Neutro Alta  Média  Baixa 

Tradição da marca - marca 
consolidada X    X  

Facilidade na aquisição dos 
insumos X   X   

Alta  Capacidade produtiva X   X   
Alto poder de barganha com 
fornecedores de insumos X   X   

Câmara f ria para 
armazenamento do   
alimento 

X   X   

Processos e  ativos 
organizacionais X   X   

Maior agilidade na resolução 
de problemas X   X   

Espaço para construção da 
Fábrica X   X   

Logística própria X   X   
Disponibilidade de capita l 
próprio X   X   

Contato direto com o cliente  X    X  
Controle de custos X   X   

Check List da Análise de Desempenho – Pontos Fracos 

Desempenho Grau de Importância  

  Fraqueza 
Importante 

Fraqueza Não 
Importante Neutro Alta  Média  Baixa 

Reduzida experiência  na 
fabricação de salgados X   X   

Falta  de repositores nos 
supermercados X    X  

Falta  de mão de obra 
qualif icada X   X   

Geladeira  e Equipamentos 
para armazenagem dos 
salgados 

X   X   

Falta  de especialistas na 
construção de fabricas de 
salgados 

X   X   

Transporte de 
funcionários X   X   
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Tabela 5: Matriz de forças, fraquezas,oportunidades e ameaças (Swot) 

Fonte: Equipe do Projeto 

 
Tabela 6: Matriz de forças, fraquezas,oportunidades e ameaças (Swot) 

Fonte: Equipe do Projeto 

CAPITALIZAR 

Oportunidade Pontos Fortes 
Crescimento do mercado de salgados Tradição da marca - marca consolidada 

+ ponto de venda próprio 
Alta Capacidade produt iva  

Aumento do consumo de Foodservice Contato direto com o cliente 
Alta Capacidade produt iva  

Grande número de fornecedores de insumos Facilidade na aquis ição dos insumos 
Alto poder de barganha com 
fornecedores de insumos 

Oportunidade de aumentar a rentabilidade Controle de custos 
Facilidade na aquis ição dos insumos 
Alto poder de barganha com 
fornecedores de insumos 
Logística própria 
Maior ag il idade na resolução de 
problemas 

Avanço tecnológico – Máquinas de produção 
em larga escala 

Disponib ilidade de capital própr io 

Câmbio favorável para aquisição de 
máquinas e equipamentos 

Disponib ilidade de capital própr io 

Aumento do crédito barato de longo prazo 
oferecido no mercado 

Tradição da marca - marca consolidada 
+ ponto de venda próprio 

Possibilidade de venda dos salgados na 
gôndola 

Tradição da marca - marca consolidada 
+ ponto de venda próprio 

MELHORAR 

Oportunidades Pontos Fracos 
Crescimento do mercado de salgados Reduzida exper iênc ia na fabricação de 

salgados 

Ampliação do Angeloni de uma unidade 
por ano 

Falta de espec ialistas na construção de 
fabricas de salgados 

Oportunidade de aumentar a 
rentabilidade 

Reduzida exper iênc ia na fabricação de 
salgados 
Falta de mão de obra qua lif icada 
Falta de especialistas na construção de 
fábricas de salgados 

Avanço tecnológico – Máquinas de 
produção em larga escala 

Reduzida exper iênc ia na fabricação de 
salgados 

Desenvolver prof issionais e receitas de 
a lto padrão 

Falta de mão de obra qua lif icada 
Reduzida exper iênc ia na fabricação de 
salgados 

Possibilidade de venda dos salgados na 
gôndola 

Falta de repositores nos supermercados 
Gelade ira e Equipamentos para 
armazenagem dos salgados nas loj as 
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Tabela 7: Matriz de forças, fraquezas,oportunidades e ameaças (Swot). 

Fonte: Equipe do Projeto. 
 

Tabela 8: Matriz de forças, fraquezas,oportunidades e ameaças (Swot). 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Dentre os fatores de sucesso – forças e oportunidades – destaca-se a 

possibilidade de aumento da produção visando elevar o percentual de vendas por 

meio da comercialização de salgados congelados no varejo supermercadista. 

 

MONITORAR 

Ameaças Pontos Fortes 
Alta qualidade de fornecedores – 
concorrentes 

Tradição da marca - marca consolidada + 
ponto de venda próprio  
Alta Capacidade produt iva  
Processos e ativos organizacionais 
Contato direto com o cliente 

Variação do cambio para aquisição de 
máquinas e equipamentos 

Controle de custos 
Disponib ilidade de capital própr io 

Aumento de padarias especia lizadas nos 
bairros 

Tradição da marca - marca consolidada + 
ponto de venda próprio  

Aumento dos juros da economia Controle de custos 
Disponib ilidade de capital própr io 

ELIMINAR 

Ameaças Pontos Fracos 
Alta qualidade de fornecedores – 
concorrentes 

Reduzida exper iência na fabricação de 
salgados 
Falta de mão de obra qualif icada 
Falta de especial istas na construção de 
fabricas de salgados 

Dif iculdade para recrutar mão de obra 
especia lizada 

Transporte de Func ionár ios 
Falta de mão de obra qualif icada 
Reduzida exper iência na fabricação de 
salgados 

Aumento de padarias especia lizadas nos 
bairros 

Falta de repositores nos supermercados 
Geladeira e Equipamentos para 
armazenagem dos salgados 

Aumento dos Juros da economia 
Geladeira e Equipamentos para 
armazenagem dos salgados 
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3.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

Estrutura organizacional do grupo Angeloni está distribuída conforme 

organograma descrito abaixo: 

 
Figura 19: Organograma Angeloni 

 

 
Fonte: Angeloni 

 

Não Alimentar
(Rede)

Vale + Norte

Alimentar
(Rede)

FLP + Sul + Planalto

Sup. Bazar 
Fino

PGC

Sommelier

Serviços 
Gerais

Sup. 
Farmácias

Sup. 
Carnes

Sup. FLC

Sup. Téc. 
Produção

Sup. Téc. 
Produção

Gerente
Operacional

Gerente
Operacional

Ger. Novos
Negócios

Ger. Negócios
Farmácias

Ger. Negócios
Postos

Ger. Perecíveis,  
PPP e 

Manutenção

Gerente
Operacional

Anal. Seg. 
Alimentar

Ger. Neg. 
Padaria

Paraná

Sup. 
Hortifruti

Comercial

Sup. Bazar 
Eletro

Frente de 
Caixa

E-commerce
Tempo

Sup. Merchandising

Ger. 
Locações

Diretoria de Operações



29 

 

4. ANÁLISE DE VIABILIDADE 

 
Para a análise de viabilidade foram levados em consideração os custos 

operacionais da fábrica, onde foram levantados os custos fixos e variáveis para a 

produção do mix de salgado escolhido para a fábrica. Foram levados em consideração 

também os custos dos repositores nas lojas, bem como o frete que hoje é bancado 

pelo fornecedor atual de salgados. 

Para o cálculo de receitas, preço de venda e volume de venda foi levado em 

consideração o histórico do ano de 2009, referente ao mix de salgados que serão 

produzidos na fábrica de salgados Angeloni. Para cálculo de evolução de vendas foi 

considerado um incremento de receita na ordem de R$ 231.251,27 reais anuais, valor 

este equivalente a venda média por loja da rede. Tal valor foi utilizado devido ao 

planejamento da rede de inaugurar uma nova loja por ano. 
 

Tabela 9: Receita de salgados em 2009 da rede Angeloni 

Salgado que serão produzidos pela fábrica Unidade 
Quantidade 

vendida em 2009 

Preço médio de 
venda por 
unidade 

Receita total 
2009 

Bauru presunto/queijo mister sabor unidade 98.541 R$ 1,94 R$ 191.601,70 
Bolinho mister sabor bacalhau mini KG 377 R$ 37,73 R$ 14.222,97 
Bolinho mister sabor bacalhau         unidade 8.669 R$ 3,78 R$ 32.743,55 
Coxinha frango mister sabor c/requeijão unidade 163.036 R$ 1,87 R$ 304.506,54 
Coxinha frango mister sabor unidade 249.952 R$ 1,74 R$ 434.946,16 
Croquete mister sabor camarão         unidade 24.022 R$ 3,40 R$ 81.576,82 
Croquete mister sabor queijo cru  unidade 39.651 R$ 1,74 R$ 68.984,62 
Empada mister sabor frango            unidade 42.974 R$ 1,93 R$ 82.952,83 
Empada mister sabor palmito            unidade 43.058 R$ 1,93 R$ 83.186,81 
Enrolado mister sabor salsicha         unidade 44.178 R$ 1,92 R$ 84.942,60 
Enrolado salsicha cru mister sabor  unidade 194.960 R$ 2,03 R$ 396.627,85 
Esfiha carne mister sabor  unidade 68.028 R$ 1,92 R$ 130.516,11 
Esfiha frango mister sabor  unidade 68.190 R$ 1,92 R$ 130.690,66 
Esfiha frango/requeijão mister sabor  unidade 74.009 R$ 1,92 R$ 142.380,14 
Kibe carne mister sabor  unidade 154.640 R$ 1,91 R$ 296.050,66 
Kibe requeijão                       unidade 32.618 R$ 1,91 R$ 62.210,02 
Risolis carne mister sabor unidade 40.354 R$ 1,92 R$ 77.592,79 
Risolis frango mister sabor unidade 51.681 R$ 1,91 R$ 98.641,84 
Risolis pres/muss mister sabor unidade 3.668 R$ 1,87 R$ 6.877,16 
Risolis palmito mister sabor          unidade 33.116 R$ 1,92 R$ 63.439,87 
Risolis pres/muss mister sabor         unidade 44.626 R$ 1,91 R$ 85.292,94 
Salgadinho mister sabor festa         KG 4.080 R$ 19,06 R$ 77.767,55 
Salgadinhos mister sabor mini diverso KG 75.800 R$ 19,08 R$ 1.446.021,94 
Receita total em 2009 R$ 4.393.774,13 
Total de lojas no ano de 2009 19 
Média de faturamento por loja em 2009 R$ 231.251,27 

Fonte: Equipe do projeto 
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Para construção do fluxo de caixa, o ano do investimento para construção da 

fábrica foi considerado o ano 0 (zero), no qual não ocorreria operação, seguido por 10 

(dez) períodos de operação subseqüentes. 

Para efeito de comparação de alternativas, o fluxo de caixa construído para a 

fábrica de salgados foi confrontado com um fluxo de caixa projetado da venda do mix 

de salgado que será produzido na fábrica caso o mesmo continuasse sendo adquirido 

de uma empresa terceira. Foram utilizadas as mesmas bases para projeção de receita 

e volume de venda, tendo as saídas da venda terceirizada compostos pelo custo da 

compra dos salgados e dos impostos de comercialização, aonde foi utilizado o mesmo 

percentual de impostos da projeção do fluxo de caixa da fábrica. 

 
Tabela 10: Análise de viabilidade 

Fonte: Equipe do projeto. 

 
 
Gráfico 1: Fluxo de caixa comparativo - produção própria x produção terceirizada 

 
Fonte: Equipe do projeto. 
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Fluxo de caixa produção própria x produção 
terceirizada

Fluxo de caixa 
produção própria

Fluxo de caixa 
produção 
terceirizada

Produção própria Taxa de desconto 
anual Resultado Unidade 

TIR  169%  Percentual  
VPL 12% R$     9.537.637,39  Reais  
Payback Simples  0,62  Anos  
Payback descontado 12% 0,70  Anos  
Ponto de equilíbr io anual  R$     1.464.270,19  Reais  

Produção terceirizada Taxa de desconto 
anual Resultado Unidade 

VPL 12% R$ 2.325.511,37  Reais  



31 

 

Tabela 11: Projeção de fluxo de caixa para produção própria e terceirizada 

Fábrica de salgados 
Fluxo de Caixa 

ano 0 ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 10 

 Entrada  
R$                      
- 

R$   
4.393.774,13 

R$   
4.625.025,40 

R$   
4.856.276,67 

R$   
5.087.527,94 

R$   
5.318.779,21 

R$   
5.550.030,48 

R$   
5.781.281,75 

R$   
6.012.533,02 

R$   
6.243.784,29 

R$   
6.475.035,56 

Venda de salgado próprio 0 
R$  

4.393.774,13 
R$  

4.625.025,40 
R$  

4.856.276,67 
R$  

5.087.527,94 
R$  

5.318.779,21 
R$  

5.550.030,48 
R$  

5.781.281,75 
R$  

6.012.533,02 
R$  

6.243.784,29 
R$  

6.475.035,56 

 Saída  
R$     

981.171,94 
R$   

2.815.664,07 
R$   

2.911.305,59 
R$   

3.006.947,10 
R$   

3.102.588,62 
R$   

3.198.230,13 
R$   

3.293.871,65 
R$   

3.389.513,16 
R$   

3.485.154,67 
R$   

3.580.796,19 
R$   

3.676.437,70 
Pagamento das compras de 
investimento mais capital de giro 

R$    
981.171,94 

 
Custos fixos 

R$      
998.475,31 

R$      
998.475,31 

R$      
998.475,31 

R$      
998.475,31 

R$      
998.475,31 

R$      
998.475,31 

R$      
998.475,31 

R$      
998.475,31 

R$      
998.475,31 

R$      
998.475,31 

Custos variáveis 
R$      

387.123,11 
R$      

407.498,01 
R$      

427.872,91 
R$      

448.247,81 
R$      

468.622,71 
R$      

488.997,61 
R$      

509.372,51 
R$      

529.747,41 
R$      

550.122,31 
R$      

570.497,21 

Impostos sobre receita de vendas 
R$  

1.010.568,05 
R$  

1.063.755,84 
R$  

1.116.943,63 
R$  

1.170.131,43 
R$  

1.223.319,22 
R$  

1.276.507,01 
R$  

1.329.694,80 
R$  

1.382.882,59 
R$  

1.436.070,39 
R$  

1.489.258,18 

Imposto de renda e contribuições 
R$      

419.497,61 441.576,43 463.655,25 485.734,07 507.812,90 529.891,72 551.970,54 574.049,36 596.128,18 618.207,00 

 Saldo Final  
R$   

(981.171,94) 
R$   

1.578.110,06 
R$   

1.713.719,81 
R$   

1.849.329,57 
R$   

1.984.939,32 
R$   

2.120.549,08 
R$   

2.256.158,83 
R$   

2.391.768,59 
R$   

2.527.378,35 
R$   

2.662.988,10 
R$   

2.798.597,86 

Compra terceirizada 
Fluxo de Caixa 

Ano 0 Ano1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

 Entrada  
R$               

4.393.774,13 
R$               

4.625.025,40 
R$                  

4.856.276,67 
R$                  

5.087.527,94 
R$               

5.318.779,21 
R$               

5.550.030,48 
R$               

5.781.281,75 
R$               

6.012.533,02 
R$               

6.243.784,29 
R$               

6.475.035,56 
R$               

6.706.286,83 

Receita de venda dos salgados 4393774,13 
R$              

4.625.025,40 
R$                  

4.856.276,67 
R$                  

5.087.527,94 
R$              

5.318.779,21 
R$              

5.550.030,48 
R$              

5.781.281,75 
R$              

6.012.533,02 
R$              

6.243.784,29 
R$              

6.475.035,56 
R$              

6.706.286,83 

 Saída  
R$               

4.068.755,39 
R$               

4.282.900,41 
R$                  

4.497.045,43 
R$                  

4.711.190,45 
R$               

4.925.335,47 
R$               

5.139.480,49 
R$               

5.353.625,51 
R$               

5.567.770,53 
R$               

5.781.915,55 
R$               

5.996.060,57 
R$               

6.210.205,59 

Custo da compra dos salgados 
R$              

2.135.494,77 2247889,234 
R$                  

2.360.283,70 
R$                  

2.472.678,16 
R$              

2.585.072,62 
R$             

2.697.467,08 
R$              

2.809.861,54 
R$              

2.922.256,00 
R$              

3.034.650,47 
R$              

3.147.044,93 
R$              

3.259.439,39 
Impostos sobre receita de 
vendas 

R$              
1.933.260,62 2035011,176 

R$                  
2.136.761,73 

R$                  
2.238.512,29 

R$              
2.340.262,85 

R$              
2.442.013,41 

R$              
2.543.763,97 

R$              
2.645.514,53 

R$              
2.747.265,09 

R$              
2.849.015,65 

R$              
2.950.766,21 

 Saldo Final  
R$                  

325.018,74 
R$                  

342.124,99 
R$                     

359.231,24 
R$                     

376.337,49 
R$                  

393.443,74 
R$                  

410.549,99 
R$                  

427.656,24 
R$                  

444.762,49 
R$                  

461.868,74 
R$                  

478.974,99 
R$                  

496.081,24 
Fonte: Equipe do projeto 
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5. PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO 
 

O plano de gerenciamento de escopo tem como objetivo dar as diretrizes de 

como este projeto será gerenciado e de que forma as mudanças serão incorporadas à 

empresa para que o projeto se concretize 

 

5.1. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO FÁBRICA DE SALGADOS 

ANGELONI 
 

 

1. Cenário 

A rede de supermercados Angeloni atualmente terceiriza toda a produção de salgados comercializados 

nas lanchonetes dos seus estabelecimentos. Visando melhorar a margem de lucro, a rede pretende 

produzir parte do mix de salgados, de forma centralizada, no seu centro de distribuição em Porto Belo. 

Implantar a Fábrica de Salgados Angeloni é o objetivo deste projeto. 

 

2. Justificativa do projeto 

Aumentar a margem de contribuição na venda de salgados comercializados nas lanchonetes da rede, 

melhorar a qualidade e elevar o percentual de fidelidade do consumidor junto ao Grupo Angeloni. 

 

3. Objetivo do projeto: 

 Implantar a Fábrica de Salgados Angeloni no centro de distribuição, localizado no município de 

Porto Belo. 

 

4. Descrição da fábrica 

 

Fábrica de salgados Angeloni instalada e funcionando de acordo com os requisitos abaixo:   

 

 Capacidade produtiva para atender os próximos 10 anos de demanda; 

 Capacidade de armazenagem - volume de até 10 dias de produção; 

 Área da fábrica  380m²; 

 Equipamentos e maquinários profissionais a fim de atender o mix de produtos - croquete, 

coxinha, kibe, risolis, esfihas, empadas e bauru; 

 Certificados legais e sanitários; 

 Estrutura civil;  

 Estrutura hidrosanitária;  

 Estrutura elétrica; 

 Climatização;  

Objetivo do projeto Implantação da Fábrica de Salgados Angeloni 

Gerente do projeto Adriana Las Casas 
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 Preventivo de incêndio. 

Prazo – Início: Julho /2010 

             Término: Maio/2011 

Custos – R$1.000.000,00 (de acordo com Plano de Custos). 

 

5. Recursos do projeto 

Equipe de Projeto 

 

 Terceirizados 

 Engenheiro Civil 

 Engenheiro Elétrico 

 Engenheiro Hidráulico 

 Engenheiro de Alimentos 

 Empresa de Climatização 

 Empreiteira 

 Assessoria Jurídica 

 Fornecedor de Máquinas  

 Pedreiros 

 

6. Equipamentos, materiais e instalações 

A Fábrica de Salgados Angeloni será instalada no centro de distribuição do grupo Angeloni, no município 

de Porto Belo. Todo o maquinário, adaptações de infra-estrutura e demais aquisições irão acontecer no 

decorrer da execução do projeto, conforme cronograma de aquisições. 

 

7. Riscos e oportunidades: 

 A atual estrutura do Centro de Distribuição Angeloni não atender aos requisitos da fábrica de 

salgados; 

 Obtenção de alvarás e certificações sanitárias; 

 Divisão do mesmo espaço físico com a fábrica de pães Angeloni; 

 Domínio Tecnológico; 

 Confiabilidade dos fornecedores; 

 Atendimento a prazo e orçamento. 

 

8. Restrições 

 Linha de produtos que serão produzidos na fábrica; 

 Orçamento disponibilizado para a construção da fábrica; 

 Limitação a área do centro de distribuição Angeloni. 

 Atendimento ao cronograma com data de término em Maio/ 2011. 

 

9. Premissas 

 A Fábrica de Salgados Angeloni será implementada no centro de distribuição localizada em 

Porto Belo; 
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 O financiamento do projeto será de responsabilidade do Angeloni; 

 Disponibilização do recurso financeiro de acordo com o cronograma de desembolso do projeto; 

 O Angeloni fornecerá mão de obra necessária para implementação do projeto; 

 Utilização das linhas de distribuição da rede Angeloni; 

 

10. Principais intervenientes  

 Patrocinador; 

 Fornecedores do projeto; 

 Fornecedores de salgados atuais; 

 Prefeitura; 

 ANVISA; 

 Clientes internos; 

 Gerente do centro de distribuição Angeloni; 

 Lanchonetes da rede; 

 Empresa distribuidora – logística. 

 

11. Patrocinador e gerente do projeto 

Patrocinador – José Fernandes 

 

Gerente do projeto 

Adriana  – Integrante da equipe de gerenciamento do projeto e responsável e engenheira de alimentos 

da rede Angeloni. 

 

Autoridade do gerente do projeto: 

 Coordenar a equipe de projeto; 

 Definição de recursos e prazos com o patrocinador e fornecedores; 

 Gerenciamento dos conflitos e das entregas do projeto. 

 

Responsabilidade do gerente do projeto 

 

 Integração entre os envolvidos no projeto 

 Zelar pela documentação do projeto 

 Monitorar, reportar e controlar o “status” , mudanças e entrega do projeto 

 Interação com o patrocinador do projeto 

 Garantir o sigilo das informações do projeto. 

 

12. Comentários 

Este projeto está perfeitamente alinhado com a intenção do Grupo Angeloni de assumir, com recursos 

próprios, algumas atividades que hoje são terceirizadas. Devido ao crescimento da rede e do aumento da 

demanda a integração de algumas atividades vem se tornando vantajosa para a empresa na questão 

lucratividade. 
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Aprovação: Florianópolis, julho de 2010. 

 

 

 

 

________________________-                               _______________________ 

Patrocinador                                                         Gerente do projeto 

José Fernandes – Gerente perecíveis                     Adriana Las Casas Zermiani 
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5.2. CONTROLE DE MUDANÇAS DE ESCOPO 
 

 O escopo do projeto terá como base para gerenciamento a declaração do escopo 

e a EAP (Estrutura Analítica do Projeto) desenvolvidas no planejamento do 

projeto; 

 O escopo será acompanhado pela equipe do projeto e, quinzenalmente, serão 

emitidos relatórios, conforme o que foi definido no planejamento de 

comunicações, aos intervenientes interessados. 

 Arquivamento e indexação de todos os documentos do projeto; 

 A aprovação do escopo será dada por aceite formal, em documento especifico 

para tal fim, por parte do cliente do projeto. Sendo considerado atendido após a 

assinatura do mesmo. 

 Qualquer mudança no escopo deverá ser solicitada, formalmente, ao gerente de 

projeto, através de formulário especifico. O gerente analisará  e classificará as 

mudanças, juntamente com a equipe do projeto, e as apresentará ao comitê de 

controle de mudanças (CCM), o qual definirá se a mudança acontecerá ou não. 

 Ampliações do escopo  deverão ser validadas pelo comitê de controle de 

mudanças e também pelo patrocinador do projeto. 

 Todas as mudanças solicitadas serão registradas, classificadas, priorizadas e 

armazenadas em um arquivo de “alterações” que será administrado  pelo gerente 

do projeto. 

 Registro das lições aprendidas. 

 

5.3. PRIORIZAÇÃO DAS MUDANÇAS DO ESCOPO 
 

As mudanças serão classificadas pelo gerente do projeto conforme os níveis a 

seguir, tomando-se em consideração o impacto na tripla restrição, tempo, custo e 

qualidade: 
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Tabela 12: Impacto das mudanças 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

5.4. SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS 

 
Qualquer alteração sugerida deve seguir o seguinte processo: 

 
Figura 20: Fluxograma de mudança 

 

                        
Fonte: Equipe do projeto 

 

Impacto em custo Impacto em 
qualidade Impacto em tempo Classif icação 

Variação de mais 
de 20% do custo 
orçado 

Variação de mais de 
20% do escopo 
planejado 

Variação de mais de 
20% do tempo 
estimado 

Prioridade 0 – Caso 
atenda ao menos um 
dos requisitos*  

Variação de 15% 
até 20% do custo 
orçado 

Variação de 15% até 
20% do escopo 
planejado 

Variação de 15% até 
20% do tempo 
estimado 

Prioridade 1 – Caso 
atenda ao menos um 
dos requisitos 

Variação de 10% 
até 15% do custo 
orçado 

Variação de 10% até 
15% do escopo 
planejado 

Variação de 10% até 
15% do tempo 
estimado 

Prioridade 2 – Caso 
atenda ao menos um 
dos requisitos 

Variação de até 
10% do custo 
orçado 

Variação de até 10% 
do escopo planejado 

Variação de até 10% 
do tempo estimado 

Prioridade 3 – Caso 
atenda ao menos um 
dos requisitos 

Mudanças consideradas irrelevante Ignorar  
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Todas as mudanças de escopo do projeto serão registradas em um formulário 

a ser preenchido pela pessoa responsável, conforme modelo abaixo. 

Nesta análise deverão ser verificadas as áreas afetadas e os impactos em 

escopo, custo, prazo, qualidade e riscos. 

Nesta analise deverão ser verificadas as áreas afetadas e os impactos em 

escopo, custo, prazo, qualidade e riscos. 
Modelo 1: Modelo de formulário de solicitação de mudança 

Fonte: Equipe de Projeto 

  

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS 

Nome do Projeto:  Fábrica de Salgados 
Angeloni 

Gerente do Projeto: 
Adr iana Las Casas 

Data:     /      /     

Alteração Solicitada: 

Justif icativa:  

ANÁLISE DO IMPACTO 

Escopo: 

Prazos:  

Custos: 

Riscos:  

Qualidade: 

PARECER 

Mudança será implementada? Prioridade:  

 

             
             Sim                       Não 

 

 
 
                0             1           2 
 

AÇÕES REALIZADAS 

  

APROVAÇÃO 

Adriana Las Casas Data:     /       / 

Gerente do Projeto 
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6. DECLARAÇÃO DO ESCOPO 
 

6.1. OBJETIVO  
 

Implantação da Fábrica de Salgados Angeloni no espaço delimitado de 380 m² 

no Centro de Distribuição Angeloni em Porto Belo (SC), abrangendo as instalações 

elétricas, civis, hidrosanitárias, climatização, bem como a obtenção de licenças 

necessárias e instalação de máquinas e equipamentos. A fábrica deverá ter 

capacidade produtiva de 800 mil unidades de salgados por ano, atendendo assim a 

demanda estimada para os próximos 10 anos da rede. 

 

6.2. JUSTIFICATIVA  
 

A rede de supermercados Angeloni possui 22 lojas espalhadas por todo o 

estado de Santa Catarina e Paraná (Curitiba). Todas as suas unidades possuem 

internamente uma confeitaria/padaria que comercializa uma série de doces e 

salgados. 

Essas lanchonetes no início de suas atividades, quando o Angeloni não 

possuía muitas unidades, trabalhavam com salgados feitos a mão por seus próprios 

colaboradores. Com a ampliação do número de lojas e do volume de vendas, os 

supermercados tiveram que terceirizar sua produção de salgados e obtiveram uma 

queda na margem de lucro nas vendas. 

Visando aumentar essa margem de lucro na venda de salgados, o Angeloni 

decidiu construir a Fábrica de Salgados Angeloni em seu centro de distribuição para 

vendê-los em suas próprias lanchonetes e nas gôndolas de seus estabelecimentos. 

 

6.3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO. 
 

O projeto da fábrica de salgados Angeloni em um espaço delimitado de 380 m² 

no CD do Angeloni em Porto Belo, com capacidade de produção de 800.000 unidades 

por ano, para atender a demanda para os próximos 10 anos, tem as seguintes 

necessidades básicas:  

Adaptações civis na área disponível de 380 m² do centro de distribuição 

Angeloni em Porto Belo; 

 

 Instalações Elétricas na área destinada; 
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 Instalações Hidrosanitárias; 

 Instalações preventivas de incêndio; 

 Instalações de climatização; 

 Instalações do maquinário; 

 Obtenção de Licenças. 

 

Os equipamentos da fábrica deverão ter capacidade para produzir o seguinte 

mix de salgados: coxinha, croquete, risolis, enrolados, bauru, kibe, churros e esfirras, 

sendo os mesmos disposto conforme lay out a seguir. 
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6.4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Tabela 13: Escopo do projeto 

Fonte: Equipe do projeto. 

Tabela 14: Principais Entregas 

Fonte: Equipe do Projeto. 

 

ESCOPO DO PROJETO 

ITENS ELEMENTOS DESCRIÇÃO 

1 Análise de viabilidade 

A análise do projeto será feita através de uma 
decisão Make-or-Buy,  levando-se em conta o custo x 
lucrat ividade da compra terceir izada frente à  
produção própria de salgados pela fábrica.   

2 Requisitos do projeto 
Nesta fase serão definidos   todos os requis itos para  
que a fábrica esteja de acordo com as necessidades 
do cliente.  

3 Plano do Projeto 

Nesta etapa será elaborado o plano de 
gerenc iamento do projeto de acordo com as nove 
áreas do conhecimento: Escopo; Tempo; Custo;  
Qualidade; Recursos Humanos; Riscos;  
Comunicação; Aquis ições e Integração. Sendo estas 
apresentadas no PMBOK 4ª edição. 

4 Gerenciamento do Projeto 
O gerenciamento do projeto será feito através do 
acompanhamento e controle do mesmo, pautado no 
planejamento geral. 

5 
Implantação Física da 
Fábrica de Salgados 

Angeloni  

Fase em que serão feitas as adaptações (civis,  
elétr ica, hidráulicas, sanitár ias, c limatização e  
prevent iva de incênd io) necessár ias no espaço 
delim itado visando a implantação da fábrica de 
salgado Angeloni, bem como aquis ições de 
máquinas e equipamentos. 

6 Teste de Operação Período de teste das máquinas e aprovação. 

7 Finalização 

Na últ ima fase do projeto ocorrerá a assinatura do 
termo de aceite da entrega do produto, bem como o 
encerramento do contrato. 

Fases Entregas 

Plano do projeto Plano do projeto embasado nas nove áreas de 
conhecimento do PMBOK 4ª edição 

Implantação Física da Fábrica de 
Salgados Angeloni 

- Projeto de Adaptação Civil ;  
- Projeto Hidrosanitário;  
- Projeto Elétr ico; 
- Projeto de Climatização;  
- Projeto Prevent ivo de Incênd io; 
- Obras civis; 
- Obras elét r icas;  
- Obras Hidrosanitár ias; 
- Prevent ivo de Incêndio;  
- Entrega/Instalação das máquinas; 
- Teste operação das Máquinas. 

Finalização 
- Termo de aceite de ent rega do produto; 
- Relatório F inal;  
- Lições Aprendidas. 
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6.5. EXCLUSÃO DO ESCOPO 
 

Não faz parte do escopo desse projeto: 

 Levantar a necessidade de adaptação da empresa para poder distribuir o produto 

nas lojas do Angeloni, utilizando a logística atual; 

 Fazer o planejamento de “marketing” do produto para a venda nas gôndolas dos 

supermercados; 

 Contratação dos funcionários que farão parte do quadro de colaboradores da 

fábrica. 

 

6.6. PREMISSAS 
 

 A Fábrica de Salgados Angeloni será implementada no centro de distribuição 

localizada em Porto Belo; 

 O financiamento do projeto será de responsabilidade do Angeloni; 

 Disponibilização do recurso financeiro de acordo com o cronograma de 

desembolso do projeto; 

 O Angeloni fornecerá mão de obra necessária para implantação do projeto; 

 Utilização das linhas de distribuição da rede Angeloni; 

 A conclusão da fábrica será em Maio de 2011; 
 O conselho administrativo do Angeloni analisará o estudo de viabilidade em 10 

dias, para posterior continuidade ou não do projeto; 

 Todas as licenças e alvarás serão obtidos dentro dos prazos estabelecidos. 

 

6.7. RESTRIÇÕES 
 

 Após a aprovação do conselho administrativo do Angeloni o projeto deverá ser 

concluído em 8 meses, utilizando recursos de até R$ 800.000,00 (oitocentos mil 

reais) 

 Aumentar a margem de lucratividade dos salgados. 
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6.8. ACOMPANHAMENTO 
 

 Será criado um comitê para validação do escopo e entrega das etapas do projeto, 

com reuniões quinzenais. Este comitê terá como integrantes o gerente do projeto 

e o conselho administrativo; 

 Todo o acompanhamento será realizado conforme definido no plano de 

comunicações; 

 

6.9. EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

 
A equipe de planejamento do projeto fica assim definida: 

 

 Adriana Las Casas Zermiani 

 Alessandra Pinheiro 

 Arthur Vieira de Mello Batista 

 Fernando Vieira de Mello Batista 

 Laise Garcia de Oliveira 

 Mariana Martignago Vandresen 

 Pedro Primo Bristot 

 

7. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) 
 

A EAP do projeto será aberta por pacotes de trabalho e entregas, conforme 

segue: 
 
Tabela 15: Dicionário da EAP 

COD. 
EAP 

PACOTE DE 
TRABALHO ESPECIFICAÇÃO 

1.1.1 Project Charter Formaliza e marca a data da abertura do projeto, o qual deve 
ser assinado pelo patrocinador do mesmo.  

1.2.1.1 Plano de Gerenciamento 
de Escopo 

Descreve como o escopo do projeto será definido, desenvolvido e 
verificado, como a EAP será criada e definida, fornecendo 
orientação de como o escopo do projeto será gerenciado e 
controlado. 

1.2.1.2 Declaração do Escopo Especifica e detalha as entregas do projeto, bem como o trabalho 
necessário para viabilizar as entregas.  
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1.2.1.3 EAP 
Responsável por demonstrar a estrutura analítica do projeto, 
sendo assim, a divisão em pacotes de trabalhos a serem feito 
para a realização de um determinado projeto.  

1.2.1.4 Dicionário da EAP Descreve os pacotes de trabalhos listados na EAP. 

1.2.2.1 Plano de Gerenciamento 
do Tempo 

Estabelece quais os critérios  e as atividades que serão utilizadas 
para o desenvolvimento e o controle do cronograma do projeto. 

1.2.2.2 Lista de Atividades 
Descreve as atividades a serem desempenhadas para que se 
possa cumprir as etapas do projeto, tendo o objetivo a realização 
do projeto. 

1.2.2.3 Diagrama de Redes Descreve o seqüenciamento das atividades, de forma a definir as 
relações entre elas.  

1.2.2.4.1 Mapa de Folgas e 
Caminho Crítico 

Processo que identifica as folgas e as principais atividades a 
serem cumpridas para que o projeto possa ser concluído em um 
determinado tempo. 

1.2.3.1 Plano de Gerenciamento 
de Custo 

Define o formato e estabelece as atividades e critérios de 
planejamento, estruturação e controle dos custos do projeto 

1.2.3.2 Estimativa de custo por 
Atividade 

Inclui todos os custos que uma dada atividade terá para ser 
executada. 

1.2.3.3 Orçamento Descreve a estratégia do plano financeiro do projeto, tendo como 
base uma estimativa. 

1.2.4.1 Plano de gerenciamento 
da Qualidade 

Descreve como será implementada a política de qualidade da 
organização executora. Detalha o padrão de qualidade requerido 
para o projeto e as alterações que possam ocorrer durante o 
mesmo. 

1.2.4.2 Critérios de Aceitação Formaliza os mecanismos a serem observados para aceitação da 
entrega do projeto.  

1.2.5.1 Plano de Gerenciamento 
de Recursos Humanos Descreve quando e como os recursos humanos serão atingidos. 

1.2.5.2 Matriz de 
Responsabilidade 

Elenca e determina quem é responsável por cada tarefa que tem 
que ser executada no projeto. 

1.2.6.1 Plano de Gerenciamento 
da Comunicação 

Determina as necessidades de informação e de comunicação das 
partes interessadas no projeto. Define como será realizada a 
comunicação interna/externa das partes envolvidas no projeto. 

1.2.6.2 Plano de Reuniões Formaliza e organiza no tempo as reuniões a serem feitas durante 
o projeto.  

1.2.6.3 Matriz de Distribuição Documento que formalizará a maneira como a informação será 
distribuída entre os interessados ao longo do projeto. 

1.2.7.1 Plano de Gerenciamento 
de Riscos 

Descreve como o gerenciamento de riscos do projeto será 
estruturado e realizado. 

1.2.7.2 Lista dos Riscos Inclui os riscos a serem observados durante todo o projeto, para 
que desta forma, tente mitigá-los. 

1.2.7.3 Avaliação Qualitativa e 
Quantitativa  Analise utilizada para mensurar o impacto de um risco no projeto.  

1.2.7.4 Plano de Respostas Descreve a maneira que o risco será contido após a sua 
ocorrência.  

1.2.8.1 Plano de Gerenciamento 
das Aquisições 

Descreve como serão gerenciados os processos de aquisição, 
desde o desenvolvimento da documentação da aquisição até o 
encerramento do contrato. 
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1.2.8.2 Declaração de Trabalho 
SOW 

Descreve o item a ser contratado com suficiente detalhe para 
permitir que os potenciais fornecedores possam avaliar se são 
capazes de atender o edital. O nível de detalhe pode variar de 
acordo com a natureza do item, as necessidades do comprador, 
ou a forma do contrato. 

1.2.8.3 Critérios de Avaliação Descreve como serão avaliadas as entregas e atividades do 
projeto.  

1.3.1.1 Liberação dos Alvarás 
pelos Orgãos Públicos 

Etapa em que será feito o preenchimento e dos documentos 
necessários, protocolo junto aos órgãos competentes e seus 
respectivos deferimentos. 

1.3.2.1 Projeto de Adaptação 
Civil 

Mapeia e descreve previamente todas as adaptações civis 
necessárias para que a fábrica de Salgados Angeloni seja 
viabilizada.  

1.3.2.2 Projeto Elétrico 
Mapeia e descreve previamente todas as adaptações elétricas 
necessárias para que a fábrica de Salgados Angeloni seja 
viabilizada.  

1.3.2.3 Projeto Hidráulico 
Mapeia e descreve previamente todas as adaptações hidráulicas 
necessárias para que a fábrica de Salgados Angeloni seja 
viabilizada. 

1.3.2.4 Projeto de Climatização 
Mapeia e descreve previamente todas as adaptações necessárias 
para a climatização da fábrica de Salgados Angeloni seja 
viabilizada.  

1.3.2.5 Preventivo de Incêndio 
Mapeia e descreve previamente todas as adaptações necessárias 
para que a fábrica de Salgados Angeloni esteja dentro dos 
padrões e normas de segurança exigida.  

1.3.2.6 
Projeto do layout e 
Equipamentos para 
Fábrica 

Inclui o processo de distribuição física e seleção dos 
equipamentos que supriram a necessidade de produção da 
fábrica, de maneira eficaz e evitando os desperdícios. 

1.3.3.1 
Fornecedores de 
máquinas, 
equipamentos e 
acessórios 

Etapa em que será contratada e firmada a compra das máquinas 
e equipamentos para a fábrica junto ao fornecedor escolhido.  

1.3.3.2 Empreiteira para 
adequação civil 

Etapa em que será firmado o contrato para as obras civis da 
fábrica junto à empreiteira escolhida.  

1.3.3.3 
Aquisição de 
equipamentos /materiais 
diversos 

Etapa em que serão contratadas e firmadas as compras dos 
equipamentos e materiais diversos necessários para a fábrica 
junto aos fornecedores escolhidos. 

1.3.4.1 Obras civis Processo de execução da obras civis pela empreiteira contratada.  

1.3.4.2 Obras elétricas Processo de execução da obras elétricas  pela empresa 
contratada.  

1.3.4.3 Obras hidráulicas Processo de execução da obras hidráulicas  pela empresa 
contratada.  

1.3.4.4 Climatização Processo de climatização da fábrica Angeloni pela empresa 
contratada.  

1.3.4.5 Preventivo de incêndio Processo de implantação dos equipamentos necessários para a 
adaptação da obra aos padrões de segurança. 

1.3.5.1 Instalações de 
equipamentos 

Etapa que será realizado toda instalação dos equipamentos 
necessários para o funcionamento do projeto fábrica de Salgados 
Angeloni.  

1.3.5.2 Teste de operação Inclui todos os ajustes e testes feitos antes da inauguração e 
entrega da fábrica.  

1.3.6.1 Documentação Final 
Processo em que será entregue o relatório final do processo, bem 
como a prestação de contas e assinatura do termo de 
encerramento do projeto.  

Fonte: Equipe de projeto 
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Figura 21: EAP gráfica 
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8. PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO 
 

O adequado gerenciamento do tempo é fundamental para o desenvolvimento 

deste projeto. Assim, este Plano de Gerenciamento do Tempo tem como objetivo 

garantir que o projeto conclua suas atividades dentro do prazo estipulado no 

cronograma. 

 

8.1. CRONOGRAMA 
 

Para correta elaboração do cronograma do projeto, cada pacote de trabalho da 

EAP foi decomposta em atividades, tendo como base experiências passadas da 

equipe do projeto e opinião de especialistas, onde os resultados foram analisados e 

discutidos para que pudesse chegar um consenso das atividades e durações 

necessárias para a entrega do projeto. 

Posteriormente, a equipe definiu o seqüenciamento das atividades, baseando-

se nas restrições quanto às relações de precedência entre as mesmas. 

A duração das atividades foi dada de acordo com os recursos disponíveis e a opinião 

dos especialistas. Nesse processo foi levado em conta a estrutura já disponível no 

Centro de Distribuição do Angeloni. 

Na alocação de recursos por atividades foi considerada as competências e a 

disponibilidade da equipe do projeto. Para as atividades que necessitavam de 

qualificações não existentes na equipe, optamos pela terceirização. 

Nesse processo conseguimos definir o caminho critico do projeto e os marcos do 

projeto que deverão ser seguidos. 

 

8.2. CONTROLE DE CRONOGRAMA 
 

Semanalmente serão realizadas reuniões de acompanhamento do andamento 

do projeto com a participação de todos os membros da equipe de planejamento. 

Nesta Reunião, será feito um comparativo do resultado físico alcançado no 

andamento das atividades com a linha de base do projeto. Havendo discrepâncias que 

possam acarretar riscos ao resultado do projeto, deverá ser iniciado o controle 

integrado de mudanças. 
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Figura 22: Cronograma 
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Tabela 16: Marcos do Projeto 

TABELA DE MARCOS DO PROJETO 

MARCO DATA DE 
ENTREGA 

ESCOPO   

   Project Charter assinado 19/07/2010 

   Aprovação do Plano do escopo 22/07/2010 

   Aprovação da declaração de escopo 03/08/2010 

   EAP aprovado 09/08/2010 

   Aprovação do Dicionário EAP 11/08/2010 

TEMPO   

   Aprovação do Plano de ger. De tempo 12/08/2010 

   Aprovação das atividades 24/08/2010 

   Predecessora e Sucessoras definidas 25/08/2010 

   Mapa caminho crítico 27/08/2010 

CUSTO   

   Plano de Ger. De Custo aprovado 13/08/2010 

   Def. Custo por Atividade 30/08/2010 

   Aprovação do Orçamento 01/09/2010 

QUALIDADE   

   Plano de qualidade aprovado 02/09/2010 

   Requisitos e Indicadores de qualidade 07/09/2010 

RECURSOS HUMANOS   

   Aprovação do Plano de Rec. Humanos 08/09/2010 

   Aprovação da Matriz 17/09/2010 

COMUNICAÇÃO   

   Plano de Comunicação Aprovado 08/09/2010 

   Datas Aprovadas 08/09/2010 

   Matriz aprovada 21/09/2010 

RISCOS   

   Plano de Riscos Aprovado 24/09/2010 

   Aprovação dos riscos 01/10/2010 

   Aprovação da análise dos riscos 06/10/2010 

   Aprovação custos das respostas 11/10/2010 

AQUISIÇÕES   

   Plano de Aquisições Aprovado 13/10/2010 

   Aprovação da Declaração - SOW 20/10/2010 

   Critérios selecionados 22/10/2010 

EXECUÇÃO   

 Licenciamento e Alvarás   

   Concessão do alvará 16/12/2010 

 Projetos Executivos   

   Aprovação da planta 17/12/2010 

   Aprovação do projeto elétrico 22/12/2010 
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   Aprovação do projeto hidráulico 15/12/2010 

   Aprovação do projeto de climatização 17/12/2010 

   Aprovação do projeto contra incêndio 14/12/2010 

   Projeto Layout Aprovado 16/12/2010 

 Contratos e Aquisições   

   Assinatura dos contratos Máquinas e Equipamentos 30/12/2011 

   Assinatura dos contratos Adequação Civil 11/01/2011 

   Compra inicial 07/01/2010 

 Construção   

   Validação da entrega final - Civil 18/02/2011 

   Validação da entrega final - Elétrica 18/02/2011 

   Validação da entrega final - Hidráulica 18/02/2011 

   Validação da entrega final - Climatização 01/03/2011 

   Validação da entrega final - Prev. Incêndio 07/03/2011 

 Instalações   

   Montada a estrutura de empacotamento e armazenamento 31/03/2011 

   Testes aprovados 27/04/2011 

 Finalização   

   Encerramento do Projeto 16/05/2011 

Fonte: Equipe do projeto 

 

9. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 
 

9.1. DESENVOLVIMENTO DO ORÇAMENTO E FLUXO DE CAIXA 
 

O orçamento será desenvolvido pelo gerente financeiro do projeto juntamente 

com a equipe gestora do projeto e o gerente do projeto, sendo a aprovação final do 

orçamento feita pelo patrocinador do projeto. 

O orçamento deverá ser alocado às atividades do projeto conforme 

cronograma de execução, sendo elaborado assim o fluxo financeiro de desembolso 

necessário para o projeto. 
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9.2. CONTROLE DO FLUXO FINANCEIRO DO PROJETO 
 

O controle do fluxo financeiro do projeto será realizado pelo gerente financeiro 

do projeto no momento de cada saída e entrada de caixa, utilizando-se o MS Excel e 

curva S como ferramenta de controle. 

As saídas de caixa para aquisições do projeto devem respeitar os processos 

contidos no plano de gerenciamento de aquisições, e todas as saídas de caixa devem 

ter como contrapartida recibo ou nota fiscal que confirme a aplicação dos recursos 

disponibilizados. 

 

9.3. MUDANÇAS NO ORÇAMENTO E FLUXO DE CAIXA 

 
Todas as mudanças ocorridas no orçamento e fluxo de caixa do projeto devem 

ser registradas e atualizadas em um novo orçamento e um novo fluxo de caixa, sendo 

os mesmos apresentados para a equipe do projeto em reunião de acompanhamento 

do projeto pelo gerente financeiro. 

Mudanças do orçamento que não são referente ás aquisições do projeto, onde 

não se enquadram nos processos de aquisição devem ser aprovadas da seguinte 

forma: 

 Alterações de orçamento na ordem de até 1% do orçamento inicial do projeto 

devem ser aprovadas pelo gerente financeiro do projeto, desde que a soma dessas 

alterações não tenham ultrapassado 5% do valor do orçamento inicial; 

 Alterações de orçamento na ordem de 1% a até 5% do orçamento inicial do projeto, 

ou alterações de até 1% que ultrapassarem o limite acumulado devem ser 

aprovadas pela equipe gestora do projeto com o aval do gerente do projeto, desde 

que a soma dessas alterações não tenham ultrapassado 20% do valor do 

orçamento inicial; 

 Alterações de orçamento que alterem o orçamento inicial em mais de 5%, ou 

alterações que ultrapassarem o limite acumulado devem ser aprovadas pela equipe 

do projeto e pelo patrocinador do projeto. 

Todas as alterações de orçamento devem ser apresentadas em reunião de 

acompanhamento do projeto, através de formulário padrão, sendo que apenas a 

equipe de gerenciamento pode propor mudanças no orçamento, desde que as 

mesmas não se enquadrem nos processos de aquisições. 
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9.4. DIVULGAÇÃO DO ANDAMENTO E BALANÇO FINAL 
 

Serão apresentados semanalmente pelo gerente financeiro do projeto o fluxo 

de caixa inicial (linha de base de custo) e o fluxo de caixa real do projeto para análise 

e apreciação da equipe do projeto. 

Ao final do projeto serão apresentados os resultados financeiros gerais com 

todos os destinos das saídas de caixa e análise comparativa com o orçamento e fluxo 

de caixa inicialmente planejado. 
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9.5 INVESTIMENTOS 
Tabela 17: Investimento 

QUADRO DE INVESTIMENTOS 
IMOBILIZAÇÕES FIXAS/INSTALAÇÕES quantidade valor (R$) total (R$) Participação 

Projeto de adaptação civil 1 R$     2.500,00 R$             2.500,00 2,45% 
Projeto elétrico alta tensão 1 R$     2.000,00 R$             2.000,00 1,96% 
Projeto elétrico baixa tensão 1 R$     1.800,00 R$             1.800,00 1,76% 
Projeto hidráulico 1 R$     1.650,00 R$             1.650,00 1,62% 
Projeto de climatização 1 R$     2.500,00 R$             2.500,00 2,45% 
Projeto preventivo contra incêndios 1 R$     1.600,00 R$             1.600,00 1,57% 
Obras civis 1 R$   25.000,00 R$           25.000,00 24,50% 
Obras elétricas 1 R$   14.000,00 R$           14.000,00 13,72% 
Obras hidráulicas 1 R$     6.000,00 R$             6.000,00 5,88% 
Obras climatização 1 R$   35.000,00 R$           35.000,00 34,30% 
Preventivo contra incêndio 1 R$     5.000,00 R$             5.000,00 4,90% 
Instalação de equipamentos 1 R$     5.000,00 R$             5.000,00 4,90% 
SUBTOTAL IMOBILIZAÇÕES 
FIXAS/INSTALAÇÕES      R$         102.050,00  11,37% 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS quantidade valor (R$) total (R$) Participação 
Hotmixer Plus 250 Litros / Masseira Cozedora 1 R$   38.150,00 R$           38.150,00 7,43% 
DUE 7.0 / Formadora e Recheadora de Salgados 
(Duplo Recheio) de 1200 a 7000 salgados p/ 
hora 1 R$   49.945,00 R$           49.945,00 9,72% 
Empanamix Industrial / Empanadeira 1 R$   22.255,00 R$           22.255,00 4,33% 
UK 2C 30HP / Túnel de Ultracongelamento 1 R$ 141.350,00 R$          141.350,00 27,52% 
Embaladora / Seladorada 1 R$        350,00 R$                350,00 0,07% 

Câmara Frigorífica Modular, (-4º + 4º) Tamanho 
2900 x 2600 mm , para estoque de matéria prima 1 R$   30.508,00 R$           30.508,00 5,94% 
Mesa com tampo de  Inox,  Tamanho:  2840 X 
900 mm 4 R$        877,00 R$             3.508,00 0,68% 

Pia em aço inoxidável  com duas cubas 
0,50x0,40x0,25 cm - medindo 2,00x0,70x0,85 2 R$     3.224,00 R$             6.448,00 1,26% 
Pia em aço inoxidável com uma cuba 
0,60x0,50x0,35 cm - medindo 2,00x0,70x0,85, 
para lavagem de equipamentos. 2 R$     2.664,00 R$             5.328,00 1,04% 

Prateleira em aço inox  1,50X0,50X1,75 M - c/ 4 
planos perfurados desmontável 4 R$     2.026,00 R$             8.104,00 1,58% 
Carro para carga e descarga / Ultracongelador, 
Galvanizado capacidade 20 bandejas 600 x 800 
mm 6 R$        897,00 R$             5.382,00 1,05% 
Bandeja perfurada de alumínio 1.2 120 R$         78,00 R$             9.360,00 1,82% 
Pallet em aço carbono pintura poliéster, 
capacidade 1000 kg, Dimensões 1200 x 1000 x 
240mm. 4 R$        453,00 R$             1.812,00 0,35% 
Lavadores de mãos em aço inox, acionamento 
mecânico. 1 R$        783,00 R$                783,00 0,15% 
Lavadores de Botas em aço inox, acionamento 
mecânico 1 R$     1.181,00 R$             1.181,00 0,23% 

Esterilizador de Facas e Utensílios com lâmpada 
germicida 1 R$     1.320,00 R$             1.320,00 0,26% 

Carro porta detritos aço inox  para 80 litros tampa 
simples sem pedal, diâmetro 430mm, altura 
770mm, com rodízios 3" 1 R$     1.103,00 R$             1.103,00 0,21% 

Carro Plataforma em aço inoxidável medindo 860 
X 730 mm,  com rodízios de 4” 1 R$     1.422,00 R$             1.422,00 0,28% 
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Fogão PI6 - 06 bocas, 03 queimadores duplos 
com vazão de 600g/h e 03 queimadores simples 
com vazão de 300g/h, grelha 30x30cm com 6 
braços, perfil 7cm, sem forno, estrutura e quadro 
em aço INOX AISI 304 1 R$     3.518,00 R$             3.518,00 0,68% 
Balança dosadora de biscoitos , c/ 4 calhas em 
aço inox, estrutura em ferro, teflonada, mod. 
HBD4C-F 1 R$   20.000,00 R$           20.000,00 3,89% 
Kit para churros 1 R$        444,00 R$                444,00 0,09% 
Dispositivo para dupla cor de massa 1 R$        483,00 R$                483,00 0,09% 
Dispositivo para cores alternadas 1 R$        483,00 R$                483,00 0,09% 
CLM 600 Cilindro Laminador Trif 220v 1 R$   18.500,00 R$           18.500,00 3,60% 
MC 4000 Mesa de Corte Monof 220v 1 R$   12.506,00 R$           12.506,00 2,43% 
Cortadores Croissant 2 R$        909,30 R$             1.818,60 0,35% 
Cortadores Tiras 2 R$        626,85 R$             1.253,70 0,24% 
Cortadores Retangular 2 R$        626,85 R$             1.253,70 0,24% 
Fritadeira 2 R$     1.400,00 R$             2.800,00 0,55% 
Utensílios 1 R$     5.000,00 R$             5.000,00 0,97% 
Lixeira de inox 5 R$        600,00 R$             3.000,00 0,58% 
Freezer nas lojas 50 R$     1.700,00 R$           85.000,00 16,55% 
Lixeiras 5 R$        100,00 R$                500,00 0,10% 
Armário de limpeza 2 R$        975,00 R$             1.950,00 0,38% 
Máquina para validade de fabricação 1 R$   19.720,00 R$           19.720,00 3,84% 
Pedestal de máquina 1 R$        680,00 R$                680,00 0,13% 
Esteira 1 R$     6.400,00 R$             6.400,00 1,25% 
SUBTOTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

  
R$          513.619,00 57,22% 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS quantidade valor (R$) total (R$) Participação 
ESCRITÓRIO         
Computadores 1 R$     1.300,00 R$             1.300,00 20,44% 
Mesas 1 R$        300,00 R$                300,00 4,72% 
Cadeiras 3 R$        100,00 R$                300,00 4,72% 
Impressora laser multifuncional 1 R$        700,00 R$                700,00 11,01% 
Lixeira 1 R$         10,00 R$                  10,00 0,16% 
Material de escritório em geral 1 R$        200,00 R$                200,00 3,14% 
Ar condicionado split + instalação 1 R$     2.000,00 R$             2.000,00 31,45% 
Aparelho telefônico 1 R$         50,00 R$                  50,00 0,79% 
Divisória 1 R$     1.500,00 R$             1.500,00 23,58% 
SUBTOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

  
R$             6.360,00 0,71% 

OUTROS INVESTIMENTOS quantidade valor (R$) total (R$) Participação 
TREINAMENTO INICIAL 

    Deslocamento 1 R$     2.000,00 R$             2.000,00 2,25% 
Custo do treinamento 1 R$     5.000,00 R$             5.000,00 5,62% 
Hospedagem 1 R$        900,00 R$                900,00 1,01% 
TAXAS DE REGULARIZAÇÃO         
Alvarás sanitários 1 R$        600,00 R$                600,00 0,67% 
Certificações sanitárias 1 R$        220,00 R$                220,00 0,25% 
Lay out de embalagem         
Embalagem 1 R$        200,00 R$                200,00 0,22% 

CUSTO DE GERENCIAMENTO PROJETO 
%(sobre total de 

investimento) 
 

total (R$) Participação 
Custo do projeto 10,00% 

 
R$           64.635,76 72,65% 

TRANSPORTES E SEGUROS 
% (sobre 

máquinas) 
 

total (R$) Participação 
Transportes (sobre as máquinas) 2,00% 

 
R$           10.272,38 11,55% 

Seguro (sobre as máquinas) 1,00% 
 

R$             5.136,19 5,77% 
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SUBTOTAL OUTROS INVESTIMENTOS 
  

R$           88.964,33 9,91% 
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA 

  
total (R$) Participação 

CAPITAL DE GIRO ADICIONAL 
  

98.180,62 10,94% 

TOTAL DE INVESTIMENTOS     R$    809.173,94 90,15% 

RISCOS IDENTIFICADOS     total (R$) Participação 

Riscos - Respostas Ameaças     R$           79.640,00 90,05% 

Riscos - Respostas Oportunidades     R$             8.800,00 9,95% 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA     R$           88.440,00 9,85% 

LINHA DE BASE DE CUSTOS     R$    897.613,94 91,48% 

RESERVA DE GERENCIAMENTO     R$           83.558,00 8,52% 

TOTAL DO ORÇAMENTO DE CUSTOS     R$    981.171,94 100,00% 
     Fonte: Equipe do projeto 

 
Gráfico 2: Linha de base de custos 

 
Fonte: Equipe do projeto. 
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SUBTOTAL MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SUBTOTAL IMOBILIZAÇÕES 
FIXAS/INSTALAÇÕES
CAPITAL DE GIRO ADICIONAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

CUSTO DE DESENVOLVIMENTO 
E GERENCIAMENTO PROJETO
SUBTOTAL OUTROS 
INVESTIMENTOS
SUBTOTAL MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS

Linha de base de custos



56 

 

Gráfico 3: Composição do orçamento de custos 

 
Fonte: Equipe do projeto 
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9.6 FLUXO DE CAIXA 
 
Tabela 18: Fluxo de caixa  

    Fluxo de caixa 
IMOBILIZAÇÕES FIXAS/INSTALAÇÕES Total (R$) out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 
Projeto de adaptação civil R$               2.500,00 

  
2.500,00 

     Projeto elétrico alta tensão R$               2.000,00 
  

2.000,00 
     Projeto elétrico baixa tensão R$               1.800,00 

  
1.800,00 

     Projeto hidráulico R$               1.650,00 
  

1.650,00 
     Projeto de climatização R$               2.500,00 

  
2.500,00 

     Projeto preventivo contra incêndios R$               1.600,00 
  

1.600,00 
     Obras civis R$             25.000,00 

   
5.000,00 20.000,00 

   Obras elétricas R$             14.000,00 
   

2.800,00 11.200,00 
   Obras hidráulicas R$               6.000,00 

   
1.200,00 4.800,00 

   Obras climatização R$             35.000,00 
    

7.000,00 28.000,00 
  Preventivo contra incêndio R$               5.000,00 

    
1.000,00 4.000,00 

  Instalação de equipamentos R$               5.000,00 
     

5.000,00 
  SUBTOTAL IMOBILIZAÇÕES 

FIXAS/INSTALAÇÕES R$           102.050,00 
        MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

         Hotmixer Plus 250 Litros / Masseira Cozedora R$             38.150,00 
   

38.150,00 
    DUE 7.0 / Formadora e Recheadora de 

Salgados (Duplo Recheio) de 1200 a 7000 
salgados p/ hora R$             49.945,00 

   
49.945,00 

    Empanamix Industrial / Empanadeira R$             22.255,00 
   

22.255,00 
    UK 2C 30HP / Túnel de Ultracongelamento R$           141.350,00 

   
141.350,00 

    Embaladora / Seladorada R$                  350,00 
   

350,00 
    Câmara Frigorífica Modular, (-4º + 4º) 

Tamanho 2900 x 2600 mm , para estoque de 
matéria prima R$             30.508,00 

   
30.508,00 

    Mesa com tampo de  Inox,  Tamanho:  2840 R$               3.508,00 
   

3.508,00 
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X 900 mm 

Pia em aço inoxidável  com duas cubas 
0,50x0,40x0,25 cm - medindo 2,00x0,70x0,85 R$               6.448,00 

   
6.448,00 

    Pia em aço inoxidável com uma cuba 
0,60x0,50x0,35 cm - medindo 2,00x0,70x0,85, 
para lavagem de equipamentos. R$               5.328,00 5.328,00 

Prateleira em aço inox  1,50X0,50X1,75 M - 
c/ 4 planos perfurados desmontável R$               8.104,00 

   
8.104,00 

    Carro para carga e descarga / 
Ultracongelador, Galvanizado capacidade 20 
bandejas 600 x 800 mm R$               5.382,00 5.382,00 
Bandeja perfurada de alumínio 1.2 R$               9.360,00 

   
9.360,00 

    Pallet em aço carbono pintura poliéster, 
capacidade 1000 kg, Dimensões 1200 x 1000 
x 240mm. R$               1.812,00 1.812,00 
Lavadores de mãos em aço inox, 
acionamento mecânico. R$                  783,00 

   
783,00 

    Lavadores de Botas em aço inox, 
acionamento mecânico R$               1.181,00 1.181,00 

Esterilizador de Facas e Utensílios com 
lâmpada germicida R$               1.320,00 

   
1.320,00 

    
Carro porta detritos aço inox para 80 litros 
tampa simples sem pedal, diâmetro 430mm, 
altura 770mm, com rodízios 3" R$               1.103,00 

   
1.103,00 

    Carro Plataforma em aço inoxidável medindo 
860 X 730 mm, com rodízios de 4” R$               1.422,00 

   
1.422,00 

    Fogão PI6 - 06 bocas, 03 queimadores 
duplos com vazão de 600g/h e 03 
queimadores simples com vazão de 300g/h, 
grelha 30x30cm com 6 braços, perfil 7cm, 
sem forno, estrutura e quadro em aço INOX 
AISI 304 R$               3.518,00 3.518,00 
Balança dosadora de biscoitos , c/ 4 calhas 
em aço inox, estrutura em ferro, teflonada, 
mod. HBD4C-F R$             20.000,00 

   
20.000,00 

    Kit para churros R$                  444,00 444,00 
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Dispositivo para dupla cor de massa R$                  483,00 
   

483,00 
    Dispositivo para cores alternadas R$                  483,00 

   
483,00 

    CLM 600 Cilindro Laminador Trif 220v R$             18.500,00 18.500,00 
MC 4000 Mesa de Corte Monof 220v R$             12.506,00 12.506,00 
Cortadores Croissant R$               1.818,60 

   
1.818,60 

    Cortadores Tiras R$               1.253,70 
   

1.253,70 
    Cortadores Retangular R$               1.253,70 

   
1.253,70 

    Fritadeira R$               2.800,00 
   

2.800,00 
    Utensílios R$               5.000,00 5.000,00 

Lixeira de inox R$               3.000,00 3.000,00 
Freezer nas lojas R$             85.000,00 

      
85.000,00 

 Lixeiras R$                  500,00 
      

500,00 
 Armário de limpeza R$               1.950,00 

      
1.950,00 

 Máquina para validade de fabricação R$             19.720,00 19.720,00 
Pedestal de máquina R$                  680,00 680,00 
Esteira R$               6.400,00 6.400,00 
SUBTOTAL MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS R$           513.619,00 

        MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
 ESCRITÓRIO 
 Computadores R$               1.300,00 1.300,00 

Mesas R$                  300,00 
     

300,00 
  Cadeiras R$                  300,00 

     
300,00 

  Impressora laser multifuncional R$                  700,00 
     

700,00 
  Lixeira R$                   10,00 10,00 

material de escritório em geral R$                  200,00 200,00 
Ar condicionado split + instalação R$               2.000,00 2.000,00 
Aparelho telefônico R$                   50,00 

     
50,00 

  Divisória R$               1.500,00 1.500,00 
SUBTOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$               6.360,00 
OUTROS INVESTIMENTOS 

 



60 

 

TREINAMENTO INICIAL 
         Deslocamento R$               2.000,00 

     
2.000,00 

  Custo do treinamento R$               5.000,00 
     

5.000,00 
  Hospedagem R$                  900,00 

     
900,00 

  TAXAS DE REGULARIZAÇÃO 
         Alvarás sanitários R$                  600,00 

  
600,00 

     Certificações sanitárias R$                  220,00 
  

220,00 
     Lay out de embalagem 

 Embalagem R$                  200,00 200,00 

CUSTO DE GERENCIAMENTO PROJETO 
 Custo do projeto R$             64.635,76 8.079,47 8.079,47 8.079,47 8.079,47 8.079,47 8.079,47 8.079,47 8.079,47 

TRANSPORTES E SEGUROS 
 Transportes (sobre as máquinas) R$             10.272,38 

     
10.272,38 

  Seguro (sobre as máquinas) R$               5.136,19 
     

5.136,19 
  SUBTOTAL OUTROS INVESTIMENTOS R$             88.964,33 

IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA 
 CAPITAL DE GIRO ADICIONAL R$             98.180,62 

     
98.180,62 

  
 TOTAL DE INVESTIMENTOS  R$      809.173,94 

        
RISCOS IDENTIFICADOS                   

Riscos - Respostas Ameaças  R$           79.640,00                  

Riscos - Respostas Oportunidades  R$              8.800,00                  

RESERVA DE CONTINGÊNCIA  R$            88.440,00                  

 LINHA DE BASE DE CUSTOS   R$      897.613,94                  

RESERVA DE GERENCIAMENTO  R$            83.558,00                  

TOTAL DO ORÇAMENTO DE CUSTOS  R$      981.171,94                  

FLUXO DE CAIXA   8.079,47 8.079,47 20.949,47 443.248,47 52.279,47 172.928,66 95.529,47 8.079,47 

FLUXO DE CAIXA ACUMULADO   8.079,47 16.158,94 37.108,41 480.356,88 532.636,35 705.565,01 801.094,48 809.173,95 
Fonte: Equipe do projeto 
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Gráfico 4: Panorama fluxo de caixa 

 
Fonte: Equipe do projeto 
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Modelo 2: Formulário de solicitação para mudança de orçamento 

Fonte: Equipe do projeto 

 

10. PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 
 

A relevância do gerenciamento da qualidade no projeto da Fábrica de Salgados 

Angeloni é justificável e mensurável, pois o projeto é respaldado em números e 

requisitos, sendo estes definidos quanto a prazo, custo e capacidade instalada, a fim 

de suprir a demanda prevista.  

O plano de gerenciamento da qualidade visa especificar os padrões e políticas 

de qualidade relevantes a implantação da Fábrica de Salgados Angeloni. Os seus 

requisitos e indicadores de qualidade do projeto e do produto do projeto – a fábrica – 

também estarão contemplados neste plano alinhados a política de qualidade da 

empresa. 

É responsabilidade do gerente do projeto responder por todas as atividades da 

qualidade. No entanto, são delegados aos membros da equipe autoridade para 

execução e controle das atividades específicas da qualidade, listadas nos 

procedimentos operacionais do produto. 

 

 
 

Formulário de solicitação para mudança de orçamento 
Item do 
orçamento 

 Impacto 
Finance iro em R$ 

 

Impacto no 
cronograma 
(redução ou 
aumento) 

 Impacto no 
escopo 

 

Solic itante  Data  da 
solic itação 

 

Assinatura do 
solicitante 
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10.1. POLÍTICAS DA QUALIDADE 
 

A política da qualidade da Fábrica de Salgados Angeloni prega o atendimento 

ao escopo, custos e prazos do projeto com qualidade assegurada, bem como, da 

implantação de acordo com as normas de segurança vigentes, com isso, garantindo a 

entrega de um produto referência para os demais concorrentes atuante no mercado 

catarinense. 

 
Tabela 19: Matriz base da política da qualidade: 

 Stakeholders  por Ordem de Importância 
 

Cliente/ 
Patrocinador 

Centro de 
Distribuição 
Angeloni 

Fornecedores Funcionários Membros da 
equipe 

Gestão Atender escopo, 
custo, prazo. 

Atender escopo, 
prazos, qualidade, 
normas e processos 
do CD. 

Critérios 
comerciais. 
Atendimento aos 
prazos de 
pagamento. 

NA 

Experiência 
técnica em 
gerenciamento 
de projeto. 

Produto 

Layout com as 
adaptações civis, 
elétricas e hidro-
sanitárias, 
atendimento as 
normas técnicas 
NBR, exigências 
sanitárias. 

Receber a fábrica com 
todos os seus 
equipamentos 
instalados dentro 
layout especificado e 
ambiente adequado 
produção de salgados. 

Desenvolver 
parcerias. 
Garantir as 
entregas dos 
equipamentos e 
serviços.  

Proporcionar um 
ambiente 
adequado de 
trabalho. 

Atendimento ao 
escopo, prazos, 
custos e 
qualidade. 

Fonte: Equipe do Projeto 

 

10.2. REQUISITOS DA QUALIDADE 
 

Os requisitos da qualidade foram identificados no âmbito do projeto e do 

produto, que é a Fábrica de Salgados Angeloni, a fim de mensurar a qualidade. 

 

10.3. INDICADORES DA QUALIDADE 
 

Objetiva-se finalizar o projeto tendo realizado e avaliado indicadores de 

qualidade de acordo com os requisitos que foram delineados pelo gerente de projeto.

Maior Menor 
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Tabela 20: : Requisitos e indicadores de qualidade do projeto e produto 

Requisitos e Indicadores de Qualidade do Projeto e Produto. 
Nº ITEM DA EAP (ENTREGAS) INDICADORES DEFINIÇÃO MÉTRICA META 
1 Escopo 

 (Gerenciamento de Projeto) 
% de Atendimento 
ao escopo do projeto 

Mede o atendimento aos 
requisitos presentes na 
declaração de escopo. 

Quantidade de requisitos 
atendidos / Nº de 
requisitos previstos na 
declaração de escopo. 

≥ 0,85 
 

2 Escopo 
 (Gerenciamento de Projeto) 

% de Atendimento 
ao escopo do 
produto 

Mede o atendimento aos 
requisitos técnicos presentes 
na declaração de escopo do 
produto (fábrica) 

Quantidade de requisitos 
atendidos / Nº de 
requisitos previstos na 
declaração de escopo. 

≥ 0,85 
 

3 Custo 
 (Gerenciamento de Projeto) 

% Custo real do 
projeto X Custo 
Orçado 

Mede o desempenho no que 
se refere ao controle de custos 
a fim de atender ao retorno 
esperado do investimento. 

Fechamento de contas do 
projeto x Custo orçado 

Custo orçado10% > 
que o custo real.  
 

 4 Custo 
 (Gerenciamento de Projeto) 

% de atendimento as 
metas de custo do 
projeto. 

Mede a capacidade de 
estimativa de custos da equipe 
e sua capacidade de 
atendimento do orçamento. 

Acompanhar e comparar 
durante o projeto os 
custos orçados x custos 
realizados. 

Custo realizado < 
custo orçado. 

5 Tempo 
 (Gerenciamento de Projeto) 

% de atendimento 
aos prazos do 
cronograma. 

Mede o atendimento das 
atividades realizadas dentro do 
prazo estabelecido. 

Nº de atividades 
entregues no prazo 
previsto / Nº total de 
atividades. 

≥ 0,8 

6 Obras Civis/Elétricas/Hidráulicas/ 
Preventivo de Incêndio e Climatização 
(Construção) 

% de defeitos por 
etapa da obra 

Avaliar o nível de defeitos  Inspeção – Nº de defeitos 
detectados / total de 
etapa da obra. 

≥ 0,9 

7 Aquisições de Equipamentos 
(Contratos & Aquisições) 

% equipamentos 
entregues no prazo 
previsto. 

Mede o % de equipamentos 
entregues no prazo acordado. 

Nº de Entregas no prazo 
acordado / Nº de 
Entregas previstas 

≥ 0,85  

8 Aquisições Materiais 
(Contratos & Aquisições) 

% materiais 
entregues no prazo 
previsto. 

Mede o % de material 
entregues no prazo acordado. 

Nº de Entregas no prazo 
acordado / Nº de 
Entregas previstas 

≥ 0,9   
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Fonte: Equipe do projeto 
 
Tabela 21: Garantia e controle da qualidade 

Garantia e Controle da Qualidade 
Nº ITEM DA EAP (PACOTE) ATIVIDADE INDICADORES RESPONSAVEL QUANDO Ferramentas da Qualidade 
1 Escopo 

 (Gerenciamento de Projeto) 
% de Atendimento ao 
escopo do projeto 

Adriana  
(Gerente de Projeto) 

Nas reuniões  
acompanhamento do 
projeto. 

Lista de verificação 

2 Escopo 
 (Gerenciamento de Projeto) 

% de Atendimento ao 
escopo do produto. 

Adriana  
(Gerente de Projeto) 

Reuniões semanais de 
acompanhamento das 
entregas dos pacotes de 
trabalho previstos na EAP. 

Lista de verificação 

 3 Custo 
 (Gerenciamento de Projeto) 

% de atendimento as 
metas de custo do 
projeto. 

Pedro  Reuniões semanais de 
acompanhamento das 
entregas dos pacotes de 
trabalho previstos no 
orçamento com o 
executado. 

Comparação das linhas de base 
de Custo 

4 Custo 
 (Gerenciamento de Projeto) 

% Custo real do projeto 
X Custo Orçado 

Mede o desempenho no que 
se refere ao controle de 
custos a fim de atender ao 
retorno esperado do 
investimento. 

Fechamento de contas do 
projeto x Custo orçado 

 

5 Custo 
 (Gerenciamento de Projeto) 

% de atendimento as 
metas de custo do 
projeto. 

Mede a capacidade de 
estimativa de custos da 
equipe e sua capacidade de 
atendimento do orçamento. 

Acompanhar e comparar 
durante o projeto os 
custos orçados x custos 
realizados. 

 

9 Testes & Operações 
(Instalações) 

% de equipamentos 
instalados zero 
defeito. 

Mede a quantidade de 
equipamentos em 
funcionamento de acordo com 
contrato previsto. 

Total de equipamentos 
zero defeitos / Total de 
equipamentos adquiridos. 

≥ 0,95 

10 Soluções de Problemas  
(Gerenciamento da Qualidade) 

Índice de 
identificação e 
resolução de 
problemas. 

Mede a capacidade da equipe 
em prevenir e agir diante os 
problemas do projeto. 

Nº de ações preventivas / 
Nº de ações corretivas 

=1 
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6 Tempo 
 (Gerenciamento de Projeto) 

% de atendimento aos 
prazos do cronograma. 

Fernando  Reuniões semanais de 
análise de cronograma 
previstos e realizados. 

Comparação das linhas de base 
de Tempo 

7 Obras Civis/Elétricas/Hidráulicas/ 
Preventivo de Incêndio e Climatização 
(Construção) 

% de defeitos 
construtivos por etapa 
da obra 

Mariana  
 

 Reuniões semanais de 
análise de cronograma 
previstos e realizados. 

 Inspeção através de Lista de 
Verificação e projetos executivos 

8 Aquisições de Equipamentos 
(Contratos & Aquisições) 

% equipamentos 
entregues no prazo 
previsto. 

Mariana E-mail com um mês para 
entrega e ligação com 
uma semana antes da 
entrega prevista para 
fornecedores e/ou na 
entrega de cada 
equipamento e/ou após a 
entrega de todos os 
equipamentos. 

 Comparação entre prazo previsto 
X prazo realizado. 

9 Aquisições Materiais 
(Contratos & Aquisições) 

% materiais entregues 
no prazo previsto. 

Mariana  
 

 E-mail com um mês para 
entrega e ligação com 
uma semana antes da 
entrega prevista para 
fornecedores e/ou na 
entrega de cada material 
e/ou após a entrega de 
todos os materiais. 

 Comparação entre prazo previsto 
X prazo realizado. 

10 Testes & Operações 
(Instalações) 

% de equipamentos 
instalados zero defeito. 

Adriana  
(Gerente de Projeto) 

 Após a instalação de 
cada equipamento. 

 Teste dos equipamentos in loco 

11 Soluções de Problemas  
(Gerenciamento da Qualidade) 

Índice de identificação 
e resolução de 
problemas. 

Arthur  Reuniões semanais da 
equipe do projeto. 
Reuniões mensais com os 
patrocinadores do projeto. 

Diagrama de causa-e-efeito. 
 
 
Ata de Reunião. 

Fonte: Equipe do projeto 
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11. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 

11.1. ORGANOGRAMA DO PROJETO  
 
Figura 23: Organograma do projeto 

 
Fonte: Equipe do projeto 
 
 
 
 

 

 

Angeloni 
patrocinador

Adriana Las Casas -
Gerente do 

projetos

Time base - Equipe 
Divisão

Alessandra 
Pinheiro - Membro

Arthur Batista -
Membro

Fernand Batista -
Membro

Laise Garcia -
Membro

Mariana 
Vandresen -

Membro

Pedro Bristot -
Membro

Engenharia equipe 
externa

Engenheiro Civil

Engenheiro 
Elétrico

Engenheiro 
Hidráulico

Equipe técnica

Consultores 
equipe externa

Consultor 1

Compras    equipe 
compras

Comprador 1 

Assessoria jurídica

Assessor jurídico 1

Engenheiro de 
alimentos
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11.2. DIRETÓRIO DO TIME DO PROJETO 
 
Tabela 22: Equipe executiva do projeto 

Nome Área E-mail Telefone 
Adriana Las Casas Gerência Projeto  adriana@provedor.com.br 

 
(48) 9982-1197 

Alessandra Pinheiro Membro Time - 
Recursos Humanos 
Comunicações 

alessandra@provedor.com.br 
 

(48) 9123-8819 

Arthur V.M. Batista Membro Time -  
Aquisições 

arthur@provedor.com.br 
 

(48) 8822-0003 

Fernando V.M. Batista Membro Time -  
Tempo 

fernando@provedor.com.br 
 

(48) 8822-0004 

Laise Garcia Oliveira Membro Time - 
Qualidade  

laise@intercorp.com.br 
 

(48) 9924-9980 

Mariana M. Vandresen Membro Time - 
Riscos 

mariana@provedor.com.br 
 

(48) 9989-2117 

Pedro P. Bristot Membro Time - 
Custos 

pedro@provedor.com.br 
 

(48) 9969-9259 

Fonte: Equipe do projeto 
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11.3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
 
Tabela 23: Definição de responsabilidades 

Atividades 
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Pesquisa de Mercado A R P P Re P P P - - -     - - 

Gerenciamento da Qualidade - A R P - Re P - - - -     - - 

Gerenciamento do Escopo - A/R P P P Re P P - - -     - - 

Gerenciamento do Tempo - A Re - R P - - - - -     - - 

Gerenciamento de Custos - A Re Re - P P R - - -     - - 

Gerenciamento de Riscos - A Re P P P R P - - -     - - 

Gerenciamento de Comunicações - A P P Re R P P - - -     - - 

Gerenciamento de Recursos Humanos - A R - Re P - P - - -     - - 

Gerenciamento das Aquisições - A - R P - - Re - - -     - - 

Licenciamentos e Alvarás - A - R - - Re - - - -     - - 

Administração de contratos  - A - Re - - P Re - - -     - R 

Projeto e Obra Civil - A - P - - P P R Re Re - - P  - - 

Projeto e Obra Hidráulica - A - P - - P P Re Re R - - P  - - 

Projeto e Obra Elétrica - A - P - - P P Re R Re - - P - - - 
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Climatização - A Re P P Re P P - - - R - - - - - 

Preventivo contra incêndio  - A - - - P P - R Re - - - - - - - 

Instalação de Equipamentos e Testes de Operação - A P Re P P P P - - - - - - R - - 

Documentação Final A R P P Re P P P - - - - - - - - - 

Fonte: Equipe do projeto 
 
Legenda: A = Aprovador, R = Responsável,  
Re = Revisor, P = Participante         
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11.4. TREINAMENTOS 
 

A equipe externa de obras será gerenciada e treinada pelo seu respectivo 

engenheiro especialista ou empresa contratada para executar os serviços, assim como a 

equipe responsável pelas instalações e testes de operação dos maquinários. Caberá ao 

gerente do projeto somente acompanhar os treinamentos que já estão inclusos nos valores 

e nos cronogramas dos contratos com os fornecedores. 

É de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos identificar as lacunas 

de competência dos membros da equipe verificados por meio das avaliações de 

desempenho para desenvolver treinamentos de qualificação e aperfeiçoamento. 

O plano de treinamento da equipe de operações foi alinhado às necessidades 

identificadas na pesquisa de mercado e ao escopo do projeto.  

 
Tabela 24: Treinamentos 

Fonte: Equipe do projeto 
 

 

11.5. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
 

O gerente do projeto será avaliado pelo patrocinador do projeto e também avaliará 

mensalmente o resultado do trabalho da equipe em reuniões individuais com cada membro 

do time do projeto. Essa avaliação será feita através de um modelo padrão a ser 

desenvolvido, aplicado e tabulado pelo Departamento de Recursos Humanos da empresa. 

Ao fim do projeto, além da avaliação de encerramento feita pelo gerente do projeto 

com cada membro, o time se auto-avaliará e será avaliado por outros dois outros membros 

do time, definidos por sorteio. Os membros também avaliarão o gerente do projeto. 

Recursos contratados externamente, tais como consultores e engenheiros, não serão 

avaliados por esse processo. 

 

 

Treinamento Público Carga Horária Custo 

Operação dos maquinár ios e  
equipamentos de produção Toda a Equipe de Operações 40h R$7.900  

Total 40h R$7.900 
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12. PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

 

12.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS 
 

Tabela 25: Plano de gerenciamento dos stakeholders 

STAKEHOLDERS Grau de  
importância 

Grau de  
envolvimento 

Expectativa Interesses Ações de  
abordagem 

Custo  
mensal 

Gerente do centro 
de distribuição 
Angeloni 
 

Alto Alto Garantir a 
eficiência da 
logística 
atual 

Minimizar o 
impacto da 
logística de 
salgados 
dentro do 
centro de 
distribuição 

Fornecer 
informações 
constantes do 
status do 
projeto 

R$0,00 

Lanchonetes da 
rede 

Alto Alto Garantir o 
abastecimen
to das 
lanchonetes 

Manter 
e/ou 
aumentar a  
comercializ
ação dos 
salgados 
nas 
lanchonete
s 

Fornecer 
informações 
constantes do 
status do 
projeto 

R0,00 

Empresa 
distribuidora - 
logística 

Alto Médio Adequar a 
logística 
atual  

Aumentar o 
fluxo 
logístico 

Previsão de 
demanda e 
data de início 
da operação 

R$0,00 

Patrocinador Alto Alto Sucesso do 
projeto 

Aumentar a 
lucratividad
e das 
lanchonete
s 

Fornecer 
informações 
constantes do 
status do 
projeto 

R$0,00 

Clientes dos  
salgados 

Alto Baixo Manutenção 
ou elevação 
da qualidade 
dos 
salgados 
das 
lanchonetes 

Adquirir 
salgados 
com 
qualidade e 
sabor igual 
ou superior 
ao atual 

Tratar com 
respeito 
ouvindo os 
detalhes e 
sugestões para 
adequar os 
produtos 
provenientes da 
fábrica as suas 
necessidade e 
anseios com 
uma pesquisa 
de satisfação a 
ser 
desenvolvido e 
aplicado pelo 
patrocinador 
Angeloni 

 R$ 800,00  
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Fornecedores Alto Alto Manutenção 
e 
consolidação 
da parceria 
com a rede 
Angeloni 

Prestar 
serviço de 
manutençã
o e 
continuar 
fornecendo 
para a rede 
Angeloni 

Pagamento em 
dia e cobrança 
de prazos e 
qualidade de 
serviço 

 R$          -    

Prefeitura Baixo Baixo Arrecadação 
de impostos 
e geração de 
emprego 
formal 

Pagamento 
dos 
impostos 
em dia 

Pagar todos os 
tributos e 
adquirir 
informações 
sobre as leis do 
município 

 R$          -    

Anvisa Médio Baixo Adequação 
da fábrica 
dentro dos 
parâmetros 
previstos 

Produtos 
dentro a 
especificaç
ões 
sanitárias 
sendo 
fornecidos 
ao mercado 

Buscar 
informações 
sobre as 
especificações 
sanitárias e 
cumprimento 
das exigências 
do órgão 

 R$          -    

Fornecedores de 
salgados atuais 

Médio Alto Baixo 
impacto nas 
vendas da 
empresa 

Que o 
projeto não 
dê certo 

Negociar a 
rescisão 
contratual de 
forma menos 
traumática 
minimizando os 
impactos 
negativos 

 R$ 
2.000,00  

Clientes internos Baixo Alto Garantia de 
emprego e 
perspectiva 
de 
crescimento 

Manutençã
o do 
emprego e 
cresciment
o de 
carreira 

Processo 
seletivo interno 
disponibilizando 
oportunidade 
para os atuais 
funcionários 
interessados 

 R$          -    

     Total  R$ 
2.800,00  

Fonte: Equipe do projeto 
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Figura 24: EAS 

 
Fonte: Equipe do projeto 
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Fornecedores de 
salgados atuais
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12.2.MATRIZ DE COMUNICAÇÃO 

 
Tabela 26: Matriz de comunicação 

 

Stakeholder Documento Quando? Como? 

Patrocinador/Cliente, Equipe do 
Projeto, Gerentes Funcionais 

Termo de Abertura Na abertura do projeto - Cópia em papel entregue em mãos 
- Cópia eletrônica por e-mail 

Patrocinador e Equipe Plano de Gerenciamento do Projeto Na conclusão do planejamento - Cópia em papel entregue em mãos 
- Cópia eletrônica por e-mail 

Patrocinador/Cliente Contrato Na assinatura do contrato - Cópia em papel entregue em mãos 

Patrocinador/Cliente, Equipe EAP Na geração do documento - Cópia em papel entregue em mãos 
 

Gerentes Funcionais Cronograma de utilização dos recursos No término do planejamento - Memorando interno 
- Cópia eletrônica por e-mail 

Patrocinador/Cliente e Equipe Ricos Identificados Na abertura do projeto e na conclusão do 
plano 

- Cópia eletrônica por e-mail 

Equipe  Na identificação de novos riscos - E-mail 

Patrocinador/Cliente e Equipe Orçamento do Projeto No término do planejamento - Cópia em papel entregue em mãos 

Equipe Mudanças aprovadas e implementadas Na aprovação e implementação das 
mudanças 

- E-mail 

Equipe Atualizações de documentos Na atualização dos documentos - E-mail 

Equipe Lições Aprendidas Na reunião de lições aprendidas - Cópia em papel entregue em mãos 
- Cópia eletrônica por e-mail 

Equipe Dados cadastrais dos stakeholders No término do planejamento - Cópia em papel entregue em mãos 
- Cópia eletrônica por e-mail 

Patrocinador/Cliente, Equipe do 
Projeto, Gerentes Funcionais 

Lista e Cronograma de Reuniões No término do planejamento - Cópia em papel entregue em mãos 
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Patrocinador/Cliente, Equipe do 
Projeto, Gerentes Funcionais, 
Clientes internos. 

Relatórios de Status Na reunião com a equipe do projeto - Cópia em papel entregue em mãos 
- Cópia eletrônica por e-mail 

Patrocinador/Cliente, Equipe Relatórios de Variação Na reunião com a equipe do projeto - Cópia em papel entregue em mãos 
 

Patrocinador/Cliente, Equipe Relatórios de Perfomance (planejado x 
executado) 

Na reunião com a equipe do projeto - Cópia em papel entregue em mãos 
- Cópia eletrônica por e-mail 

Fonte: Equipe do projeto 
 

12.3. EVENTOS DE COMUNICAÇÃO 
 
Tabela 27: Eventos de comunicação 

Itens da 
Reunião 

Tipo de Reunião 

 
Reunião Kick Off 

Reunião com a 
equipe do projeto 

Reunião com 
Stakeholders 

Reunião de 
lições 

aprendidas 

Reunião de 
encerramento do 

projeto 

Reunião para 
seleção  dos 
fornecedores 

Reunião de avaliação 
da equipe 

Objetivo Apresentar o plano 
do projeto, conquistar 
o comprometimento 
de todos da equipe e 
formalizar o início do 
projeto 

Acompanhamento do 
projeto; 
Definição de ações 
corretivas; 
Apresentação de 
relatórios de 
desempenho; 
Planejamento das 
ações seguintes; 
Solicitações de 
mudança 

Apresentar o 
andamento do 
projeto; 
Relatórios de 
acompanhamento; 
Solicitações de 
mudança; 
Tomada de decisão 
de pontos críticos 
do projeto e registro 
de questões 

Levantamento 
dos erros e 
acertos do projeto 

Apresentação final 
do projeto, 
comparação do 
planejado e 
realizado. 

Análise das 
alternativas e 
aprovação do 
fornecedor 

Avaliar o desempenho 
do time do projeto, 
conforme previsto no 
Plano de Gerenciamento 
de Recursos Humanos 
na categoria Avaliação 
de Resultados.  

Método Reunião verbal com 
apresentação 
multimídia 
Entrega de uma via 
do plano do projeto 

Reunião Verbal Reunião verbal com 
apresentação 
multimídia 

Reunião verbal Reunião verbal com 
apresentação 
multimídia 

Verbal e expositiva 
com utilização de 
técnicas de seleção 

Reuniões individuais 
entre os integrantes do 
time com o gerente do 
projeto e o 
Departamento de 
Recursos Humanos  

Responsável Gerente do projeto Gerente do projeto Gerente do projeto Gerente do 
projeto 

Gerente do projeto Gerente do projeto Gerente do projeto 

Envolvidos Equipe do projeto, Equipe do projeto Equipe do projeto, Equipe do projeto Equipe do projeto, Equipe do projeto; Equipe do projeto e 
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patrocinador, Gerente 
do CD;  Gerente de 
logística;  
Gerente de RH; 
Gerente de 
perecíveis; 
 

patrocinador, 
Gerente do CD;  
Gerente de 
logística;  
Gerente de RH; 
Gerente de 
perecíveis; 
 

patrocinador, 
Gerente do CD;  
Gerente de 
logística;  
Gerente de RH; 
Gerente de 
perecíveis; 
 

Fornecedores, 
Comprador Angeloni 

profissionais do 
Departamento de 
Recursos Humanos 

Freqüência No início do projeto Semanal Mensal No término do 
projeto 

No término do 
projeto 

Em aquisições 
superiores a 10.000 
reais 

Mensal 

Duração 4h 2h 2h 3h 1,5h 1h 1h 
Comunicação 
para  
convocação 

Telefone 
E-mail 
Carta formal 

Telefone  
E-mail 

Telefone 
E-mail 
Carta formal 

Telefone 
E-mail 
 

Telefone 
E-mail 
Carta formal 

Telefone 
E-mail 
 

Telefone 
E-mail 
 

Comunicação  
da ATA 

E-mail 
Repositório Virtual 

E-mail 
Repositório Virtual 

E-mail 
Repositório Virtual 

E-mail 
Repositório Virtual 

E-mail 
Repositório Virtual 

E-mail 
Repositório Virtual 

E-mail 
Repositório Virtual 

Local Sala de reuniões 
Angeloni Capoeiras 

Definido pelo gerente 
do projeto 

Sala re reuniões 
Angeloni Capoeiras 

Definido pelo 
gerente do projeto 

Sala re reuniões 
Angeloni Capoeiras 

Definido pelo gerente 
do projeto 

Definido pelo gerente do 
projeto 

Equipamento Projetor, computador, 
cadeiras e mesa para 
reunião.  
Água café e copos 
para os participantes 

Cadeiras e mesa 
para reunião. 
Computador 

Projetor, 
computador, 
cadeiras e mesa 
para reunião.  
Água café e copos 
para os 
participantes 

Cadeiras e mesa 
para reunião. 
Computador. 

Projetor, 
computador, 
cadeiras e mesa 
para reunião.  
Coquetel de 
encerramento. 

Cadeiras e mesa 
para reunião. 
Computador; 
Quadro ou flip chart; 
Canetas ou Giz 

Cadeiras e mesa para 
reunião. 
Computador. 

Fonte: Equipe do projeto 
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12.3.1.  Atas de Reunião 

 
Todos os eventos do projeto deverão apresentar ata de reunião com, no mínimo, os 

seguintes itens: 

 

 Lista de Presença 

 Pauta 

 Decisões tomadas 

 Pendências não solucionadas 

 Aprovações 
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Modelo 3: Ata de reunião 

 

Assunto 1 

Descrição: 

Assunto 2 

Descrição: 

Assunto 3 

Descrição: 

Fonte: Equipe do projeto 

ATA DE REUNIÃO 

Objetivo da reunião: 

 

 

 

Lista de presentes 

Nome Cargo/Função 
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13. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 
 

O plano de gerenciamento de riscos tem como objetivo planejar, identificar, 

analisar, tratar, fornecer respostas, monitorar e controlar os riscos deste projeto.  O 

tratamento dos riscos irá destacar as características, impactos e probabilidade de 

ocorrência dos mesmos no presente projeto, a fim de posteriormente, elaborarmos um 

plano de ação em caso de ocorrência. Com isso, pretende-se aumentar a 

probabilidade e o impacto das oportunidades e reduzir a probabilidade e impacto das 

ameaças deste projeto. 

Os riscos identificados ao longo do projeto e não previstos neste plano, 

deverão ser submetidos à análise do responsável pelo gerenciamento dos riscos e 

gerente do projeto. Caso sua importância seja comprovada, o mesmo deverá ser 

incluído na lista de riscos 

Para identificação dos riscos, todos os documentos do projeto foram analisados 

em especial a EAP e praticada a técnica de brainstorming durante as reuniões de 

grupo realizadas. 

As técnicas de análise utilizadas para os riscos são: Analise Qualitativa e 

Análise Quantitativa. 

A análise qualitativa visa priorizar os riscos com maior probabilidade de 

ocorrência cujos impactos forem mais significativos nos objetivos do projeto caso o 

risco se concretize. 

Já a análise quantitativa visa analisar numericamente os efeitos dos riscos 

identificados e priorizados como importantes caso os mesmos ocorrerem. 

Foram utilizados os seguintes critérios para determinação da probabilidade e impactos 

dos riscos nos principais objetivos do projeto: qualidade, escopo, cronograma e 

custos.  

 

13.1. ESTRUTURA ANALÍTICA DE RISCOS – EAR 

 
As categorias e subcategorias de riscos do projeto estão apresentadas 

hierarquicamente na forma de uma EAR. Identifica as áreas e causas de riscos 

potenciais. 
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Figura 25 EAR 

 
Fonte: Equipe do projeto 
 

 

13.2. ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS 

 
A análise resultou na identificação dos principais riscos do projeto. O impacto e 

a probabilidade dos riscos foram classificados e avaliados de acordo com as matrizes 

a seguir. Os riscos foram classificados em ameaças e oportunidades. 

 
13.2.1. Matriz auxiliar na determinação da probabilidade (P) de ocorrência do 

risco 

 

 

 

 

Projeto fábrica 
de Salgados 

Angeloni

Organizacionais

Segurança

Infra-estrutura

Gerenciais

Gerenciamento 
do projeto

Levantamento 
de dados

Recursos

Externos

Subcontratados 
e fornecedores

Mercado

Logística

Interno técnico

Segurança do 
trabalho

Tecnologia

Qualidade

Complexidade e 
interfaces

Legais

Licenciamentos

Quebra de 
contratos
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Tabela 28: Matriz auxiliar na determinação da probabilidade (P) de ocorrência do risco 

Fonte: Equipe do projeto 

 

13.2.2 Matriz auxiliar na determinação do impacto (I) do risco sobre o projeto 
 
Tabela 29: Matriz auxiliar na determinação do impacto (I) do risco sobre o projeto 

Fonte: equipe do projeto 

 

13.2.3 Matriz de Vulnerabilidade 
  

As ameaças da relação probabilidade versus impacto do risco estão 

representadas na cor vermelha da matriz. 

 

 

 

 

Matriz auxiliar na determinação da probabilidade (P) de ocorrência do risco 
Ordinal Valor Descrição 

Muito Baixa 10,0% Rara. Ocorre somente em circunstâncias excepc ionais.  
Baixa 30,0% Improváve l. Pode ocorre em algum momento. 
Média  50,0% Possível. Deve ocorrer em algum momento. 
Alta 70,0% Provável. Vai ocorrer na maior ia das circunstâncias . 
Muito Alta  90,0% Quase certa. Ocorre em quase todas as circunstânc ias.  

Matriz auxiliar na determinação do impacto (I) do risco sobre o projeto  

Impacto Valor 
Categoria  de Objetivos do Projeto 

Qualidade Custo Cronograma Escopo GERAL 

Muito Baixo 0,05 

Degradação 
quase 
imperceptíve l 
da 
qua lidade. 

Aumento 
ins ignif icante 
de custo 

Deslocamento 
ins ignif icante 
no 
cronograma 

Diminuição 
quase 
imperceptíve l 
do escopo. 

Conseqüênc ias 
são tratadas 
com operações 
de rotina  

Baixo 0,1 

Apenas 
aplicações 
mais 
exigentes 
são 
afetadas. 

Aumento de 
custo < 5% 

Deslocamento 
no 
cronograma < 
5% 

Áreas de 
pouca 
importância 
do escopo 
são afetadas 

Conseqüênc ias  
não ameaçam  
objetivos do 
proj eto 

Médio  0,2 

Redução de 
qua lidade 
requer a 
aprovação 
do cliente  

Aumento de 
custo <5 - 
10% 

Deslocamento 
no 
cronograma 
<5 - 10% 

Áreas 
importantes 
do escopo 
são afetadas 

Conseqüênc ias 
não ameaçam o 
proj eto mas 
este vai sofrer 
alterações 

Alto 0,4 

Redução da 
qua lidade 
inace itável 
para o 
cliente. 

Aumento de 
custo < 10 -
20% 

Deslocamento 
no 
cronograma < 
10 - 20% 

Redução do 
escopo 
inaceitáve l 
para o 
cl iente 

Conseqüênc ias 
ameaçam o 
proj eto 

Muito Alto  0,8 

Produto f ina l 
do projeto 
não 
ut ilizável.  

Aumento de 
custo > 20% 

Deslocamento 
no 
cronograma > 
20% 

Produto f inal 
do projeto 
inadequado.  

Conseqüênc ias 
ameaçam o 
proj eto e a 
organização 
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Tabela 30: Matriz de vulnerabilidade 

Matriz de vulnerabilidade auxiliar (P x I) para a determinação dos patamares de graduação dos riscos 
  Impacto 

Probabilidade 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 
0,9 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 
0,7 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 
0,5 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 
0,3 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 
0,1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 

Fonte: equipe do projeto 

  

 As tabelas a seguir apresentam uma avaliação qualitativa e quantitativa do 

grau de risco além do cálculo do Valor Monetário Esperado – VME. 
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12.2.4 Análise Qualitativa dos Riscos – Ameaças 
 
Tabela 31: Análise qualitativa dos riscos - ameaças 

Nº Data 
Identif. Categoria 

Evento de Ameaça Probabilidade 
(%)- Custo Cronograma Escopo Qualidade Impacto 

Qualitativo PXI Rank Causa Raiz Efeito 

1 6/5/2010 Gerenciais 

Erro na 
definição da 
duração das 
atividades 

Um mês de 
atraso para 
início da 
produção na 
fabrica. 

50% 0,4 0,8 0,05 0,1 0,8 0,40 1 

2 6/5/2010 Legais 

Demora na 
obtenção de 
Licenciamento 
da Obra de 
acima15 dias. 

Atraso no 
cronograma 30% 0,1 0,8 0,05 0,05 0,8 0,24 3 

3 6/5/2010 Interno técnico 
Acidente de 
trabalho nas 
obras 

Aumento de 
custo do 
projeto 

30% 0,4 0,05 0,05 0,1 0,4 0,12 5 

4 6/5/2010 Organizacionais 

Incêndio no 
início da 
produção da 
fabrica. 

Aumento de 
custo do 
projeto 

10% 0,4 0,2 0,05 0,05 0,4 0,04 15 

5 6/5/2010 Gerenciais 

Levantamento 
de dados e 
orçamentos 
insuficientes 
para avaliação 
técnica e 
econômica 

Aumento de 
custo do 
projeto em 
3%. 

30% 0,2 0,05 0,4 0,4 0,4 0,12 5 

6 6/5/2010 Externo 

Dificuldade de 
mão de obra 
especializada 
na região 

Diminuição 
da Qualidade 
do projeto. 

50% 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,20 4 

7 6/5/2010 Externo 

Falha no 
funcionamento 
dos 
equipamentos 
em período de 

Atraso no 
cronograma 30% 0,1 0,4 0,05 0,05 0,4 0,12 5 
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testes. 

8 6/5/2010 Externo 

Não 
cumprimento 
dos prazos de 
entrega dos 
equipamentos. 

Atraso no 
cronograma 
em 15 dias. 

30% 0,1 0,4 0,05 0,05 0,4 0,12 5 

9 6/5/2010 Externo 

Dificuldade na 
contratação da 
empreiteira de 
qualidade 
dentro das 
metas de 
custo. 

Aumento de 
custos e 
atrasos nos 
cronograma. 

50% 0,8 0,4 0,4 0,4 0,8 0,40 1 

10 6/5/2010 Interno técnico 
Quebra de 
equipamento 
na produção 

Aumento do 
custo do 
projeto 

20% 0,4 0,2 0,05 0,05 0,4 0,08 11 

11 6/5/2010 Interno técnico 
Projetos com 
erros de 
cálculo. 

Atraso no 
cronograma 
e aumento 
de custos. 

30% 0,4 0,4 0,1 0,4 0,4 0,12 5 

12 6/5/2010 Gerenciais 

Custo de 
produção mais 
alto que o 
esperado. 

Margem de 
contribuição 
5% menor 
que 
esperado 

20% 0,1 0,05 0,2 0,05 0,2 0,04 15 

13 6/5/2010 Gerenciais 

Perda de 
pessoas chave 
no decorrer do 
projeto 

Aumento de 
custo do 
projeto 

10% 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0,04 15 

14 6/5/2010 Externo 

Sabotagem 
dos atuais 
fornecedores 
de salgado. 

Diminuição 
da qualidade 
de 
fornecimento 
atual. 

30% 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,06 14 

15 6/5/2010 Interno técnico 

Treinamento 
insuficiente 
para operação 
do maquinário 

Aumento de 
custo do 
projeto 

20% 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,08 11 
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16 6/5/2010 Externo 

Incapacidade 
da utilização 
da atual 
logística do 
Angeloni. 

Aumento de 
custo do 
projeto 

10% 0,8 0,4 0,4 0,2 0,8 0,08 11 

17 6/5/2010 Organizacionais 

Utilização do 
espaço para 
centralização 
da produção 
de pães e frios. 

Espaço físico 
abaixo do 
estabelecido 
em projeto 
inicial. 

30% 0,4 0,2 0,1 0,4 0,4 0,12 5 

Fonte: equipe do projeto 

 

13.2.5 Análise Quantitativa dos Riscos – Ameaças 
 
Tabela 32: Análise quantitativa dos riscos – ameaças 

Nº. Data Identif. Categoria Evento de Ameaça Probabilidade (%)- Impacto Quantitativo Impacto Ajustado Valor Esperado Prioridade- 
Causa Raiz Efeito 

1 6/5/2010 Gerenciais 

Erro na 
definição da 
duração das 
atividades 

1 Mês de 
atraso para 
início da 
produção na 
fabrica. 

50% $10.000 $10.000 $5.000 5 

2 6/5/2010 Legais 

Demora na 
obtenção de 
Licenciamento 
da Obra de >15 
dias. 

Atraso no 
cronograma 30% $4.000 $4.000 $1.200 12 

3 6/5/2010 Interno técnico 
Acidente de 
trabalho nas 
obras 

Aumento de 
custo do 
projeto 

30% $10.000 $10.000 $3.000 8 

4 6/5/2010 Organizacionais 

Incêndio no 
início da 
produção da 
fabrica. 

Aumento de 
custo do 
projeto 

10% $200.000 $200.000 $20.000 1 
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5 6/5/2010 Gerenciais 

Levantamento 
de dados e 
orçamentos 
insuficientes 
para avaliação 
técnica e 
econômica 

Aumento de 
custo do 
projeto em 
3%. 

30% $24.000 $24.000 $7.200 4 

6 6/5/2010 Externo 

Dificuldade de 
mão de obra 
especializada 
na região 

Diminuição 
da Qualidade 
do projeto. 

50% $2.000 $2.000 $1.000 13 

7 6/5/2010 Externo 

Falha no 
funcionamento 
dos 
equipamentos 
em período de 
testes. 

Atraso no 
cronograma 30% $500 $500 $150 17 

8 6/5/2010 Externo 

Não 
cumprimento 
dos prazos de 
entrega dos 
equipamentos. 

Atraso no 
cronograma 
em 15 dias. 

30% $8.000 $8.000 $2.400 9 

9 6/5/2010 Externo 

Dificuldade na 
contratação da 
empreiteira de 
qualidade 
dentro das 
metas de custo. 

Aumento de 
custos e 
atrasos nos 
cronograma. 

50% $8.000 $8.000 $4.000 7 

10 6/5/2010 Interno técnico 
Quebra de 
equipamento na 
produção 

Aumento do 
custo do 
projeto 

20% $3.000 $3.000 $600 14 

11 6/5/2010 Interno técnico Projetos com 
erros de cálculo. 

Atraso no 
cronograma e 
aumento de 
custos. 

30% $15.000 $15.000 $4.500 6 

12 6/5/2010 Gerenciais 

Custo de 
produção mais 
alto que o 
esperado. 

Margem de 
contribuição 
5% menor 
que esperado 

20% $8.000 $8.000 $1.600 10 

13 6/5/2010 Gerenciais Perda de 
pessoas chave 

Aumento de 
custo do 10% $4.000 $4.000 $400 16 
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no decorrer do 
projeto 

projeto 

14 6/5/2010 Externo 

Sabotagem dos 
atuais 
fornecedores de 
salgado. 

Diminuição 
da qualidade 
de 
fornecimento 
atual. 

30% $5.000 $5.000 $1.500 11 

15 6/5/2010 Interno técnico 

Treinamento 
insuficiente para 
operação do 
maquinário 

Aumento de 
custo do 
projeto 

20% $3.000 $3.000 $600 14 

16 6/5/2010 Externo 

Incapacidade da 
utilização da 
atual logística 
do Angeloni. 

Aumento de 
custo do 
projeto 

10% $80.000 $80.000 $8.000 3 

17 6/5/2010 Organizacionais 

Utilização do 
espaço para 
centralização da 
produção de 
pães e frios. 

Espaço físico 
abaixo do 
estabelecido 
em projeto 
inicial. 

30% $50.000 $50.000 $15.000 2 

TOTAL: $434.500 $76.150  

Fonte: equipe do projeto 
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13.2.6 Análise Qualitativa dos Riscos – Oportunidades 
 

Tabela 33: Análise qualitativa dos riscos – oportunidades 

Nº Data 
Identif. Categoria Evento de Ameaça Probabilidade 

(%)- Custo Cronograma Escopo Qualidade Impacto 
Qualitativo PXI Rank 

Causa Raiz Efeito 

1 6/5/2010 Interno 

Criar uma 
marca própria 
de salgados 
congelados, 
para ser 
comercializado 
nas gôndolas 
das lojas da 
rede 

Aumento da 
receita em 
10% 

50% 0,4 0,1 0,2 0,1 0,4 0,20 2 

2 6/5/2010 Gerenciais 
Maior controle 
da fabricação 
de salgados 

Redução nos 
custos 
operacionais 

70% 0,8 0,1 0,1 0,4 0,8 0,56 1 

3 6/5/2010 Externo 

Utilização da 
fábrica para 
centralização 
da produção de 
pães e frios 

Aumento da 
receita em 
5% 

30% 0,4 0,2 0,4 0,1 0,4 0,12 3 

4 6/5/2010 Interno 
Entrega da 
obra antes do 
prazo 

Diminuição 
do 
cronograma 

10% 0,4 0,4 0,2 0,1 0,4 0,04 4 

5 6/5/2010 Interno 

Obra ficar 
abaixo do 
orçamento 
projetado 

Diminuição 
do custo do 
projeto 

10% 0,4 0,1 0,2 0,1 0,4 0,04 4 

Fonte: equipe do projeto 
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13.2.7 Análise Quantitativa dos Riscos - Oportunidades 
 
Tabela 34: Análise quantitativa dos riscos – oportunidades 

Nº. Data Identi. Categoria 
Evento de Oportunidade Probabilidade (% Impacto (input) Impacto Ajustado Valor Esperado Prioridade Causa Raiz Efeito 

1 6/5/2010 Interno 

Criar uma 
marca própria 
de salgados 
congelados, 
para ser 
comercializado 
nas gôndolas 
das lojas da 
rede 

Aumento da 
receita em 
10% 

50% $80.000 $80.000 $40.000 2 

2 6/5/2010 Gerenciais 
Maior controle 
da fabricação 
de salgados 

Redução nos 
custos 
operacionais 

70% $80.000 $80.000 $56.000 1 

3 6/5/2010 Externo 

Utilização da 
fábrica para 
centralização 
da produção de 
pães e frios 

Aumento da 
receita em 
5% 

30% $40.000 $40.000 $12.000 3 

4 6/5/2010 Interno Entrega da obra 
antes do prazo 

Diminuição 
do 
cronograma 

10% $20.000 $20.000 $2.000 4 

5 6/5/2010 Interno 

Obra ficar 
abaixo do 
orçamento 
projetado 

Diminuição 
do custo do 
projeto 

10% $20.000 $20.000 $2.000 4 

TOTAL: $240.000 $112.000  

Fonte: equipe do projeto 
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13.2.8 Valor Monetário Esperado – VME 
 
Tabela 35: VME 

Valor Monetário Esperado do Projeto (VME) - Inicial (Pré-Resposta)   

Projeto: Salgados Angeloni   6/5/2010 Sensibilidade: 
Cliente: Angeloni   Ameaças: 100% 
Resp: Adriana Lascasas   Oportunidades: 100% 
     
Análise de Custos Valores Variação Observação   
Valor Base do Projeto  $835.581  100,00% sem Riscos   

Riscos - Ameaças $76.150  9,11% Valor Monetário 
Esperado   

Riscos - Oportunidades ($112.000) -13,40% Valor Monetário 
Esperado   

VME do Projeto com 
Riscos $799.731  -4,29%   Totais 

VME - Melhor Caso $595.581  -28,72% Oportunidades $240.000  
VME - Pior Caso $1.270.081  52,00% Ameaças $434.500  
Fonte: equipe do projeto 

 

Para responder aos riscos analisados foram considerados os critérios 

clássicos: prevenir, transferir, mitigar, explorar, compartilhar, melhorar, e aceitar. 
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13.2.9 Respostas aos riscos – ameaças 
Tabela 36: Respostas aos riscos – ameaças 

AMEAÇAS Dados antes da Resposta CONTENÇÃO/ PREVENÇÃO (Antes que o risco 
ocorra) NOVAS CONTINGÊNCIA (Para usar depois que o risco ocorreu 

- se necessário) 

Nº. Data Identif Categoria 

Evento 

Va
lo

r 
Es

pe
ra

do
 

RESPOSTA 

Es
tr

at
ég

ia
 

C
us

to
 d

a 
R

es
po

st
a 

Pr
ob

ab
ili

da
d

e 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

r 
Es

pe
ra

do
 

R
ES

PO
ST

A
 

C
us

to
 d

a 
R

es
po

st
a 

Causa Raiz Efeito 

1 6/5/2010 Gerenciais Erro na definição da duração 
das atividades 

1 Mês de atraso para 
início da produção 
na fabrica. 

$5.000 

Contar com a opinião 
especializada para mensuração 
das atividades de montagem de 
fábricas de alimentos. 

Mitigar $1.000 50% $10.000 $5.000 Contratação de mais recursos para 
atendimento das metas de prazo da obra. $20.000 

2 6/5/2010 Legais 
Demora na obtenção de 
Licenciamento da Obra de 
>15 dias. 

Atraso no 
cronograma $1.200 

Check list dos documentos 
necessários e critérios de 
análise. 

Mitigar $100 30% $4.000 $1.200 Renegociação de prazos com cliente. $15.000 

3 6/5/2010 Interno técnico Acidente de trabalho nas 
obras 

Aumento de custo do 
projeto $3.000 Contratação de  empresa de 

segurança no trabalho. Transferir $5.000 30% $10.000 $3.000 Verificar multas contratuais $0 

4 6/5/2010 Organizacionais Incêndio no início da 
produção da fabrica. 

Aumento de custo do 
projeto $20.000 Contratação de seguro contra 

incêndios. Transferir $0 10% $200.000 $20.000 Acionamento do seguro. $1.300 

5 6/5/2010 Gerenciais 

Levantamento de dados e 
orçamentos insuficientes para 
avaliação técnica e 
econômica 

Aumento de custo do 
projeto em 3%. $7.200 

Contar com a opinião 
especializada para mensuração 
dos custos de montagem de 
fábricas de alimentos. 

Mitigar $1.000 30% $24.000 $7.200 Buscar novas fontes de recursos para 
abater o prejuízo. $5.000 

6 6/5/2010 Externo Dificuldade de mão de obra 
especializada na região 

Diminuição da 
Qualidade do 
projeto. 

$1.000 Fazer processo de seleção 
englobando as cidades vizinhas. Mitigar $300 50% $2.000 $1.000 Investimento em capacitação e 

treinamento. $2.000 

7 6/5/2010 Externo 
Falha no funcionamento dos 
equipamentos em período de 
testes. 

Atraso no 
cronograma $150 Inserir cláusula contratual de 

garantias de funcionamento. Transferir $0 30% $500 $150 Aplicação de multas contratuais. $0 

8 6/5/2010 Externo 
Não cumprimento dos prazos 
de entrega dos 
equipamentos. 

Atraso no 
cronograma em 15 
dias. 

$2.400 

Acompanhamento do 
cumprimento dos prazos pelo 
fornecedor e inserção  de 
cláusulas contratuais para 
atendimento de prazos. 

Mitigar $500 30% $8.000 $2.400 Aplicação de multas contratuais. $1.000 

9 6/5/2010 Externo 
Dificuldade na contratação da 
empreiteira de qualidade 
dentro das metas de custo. 

Aumento de custos e 
atrasos nos 
cronograma. 

$4.000 selecionar um bom fornecedor 
que atenda aos requisitos. Transferir $30.000 50% $8.000 $4.000 Trocar de empreiteira $30.000 

10 6/5/2010 Interno técnico Quebra de equipamento na 
produção 

Aumento do custo do 
projeto $600 

Ter equipamentos que consigam 
suprir total ou parcialmente a 
quebra de um equipamento 
semelhante. 

Mitigar $60.000 20% $3.000 $600 Acionamento de garantia ou técnico 
especializado para manutenção. $2.500 

11 6/5/2010 Interno técnico Projetos com erros de 
cálculo. 

Atraso no 
cronograma e 
aumento de custos. 

$4.500 SOW detalhada e aprovação da 
entrega. Transferir $3.000 30% $15.000 $4.500 Aprovação dos projetos. $200 

12 6/5/2010 Gerenciais Custo de produção mais alto 
que o esperado. 

Margem de 
contribuição 5% 
menor que esperado 

$1.600 Levantamento sistemático dos 
custos diretos. Mitigar $0 20% $8.000 $1.600 Redução de custos diretos. $0 

13 6/5/2010 Gerenciais Perda de pessoas chave no 
decorrer do projeto 

Aumento de custo do 
projeto $400 Estratégias de retenção de 

pessoas. Mitigar $2.500 10% $4.000 $400 Contratar / Realocar outra pessoa para o 
local. $0 

14 6/5/2010 Externo Sabotagem dos atuais 
fornecedores de salgado. 

Diminuição da 
qualidade de 
fornecimento atual. 

$1.500 Análise dos contratos vigentes e 
sigilo das informações. Mitigar $0 30% $5.000 $1.500  $0 
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15 6/5/2010 Interno técnico Treinamento insuficiente para 
operação do maquinário 

Aumento de custo do 
projeto $600 

Avaliações dos treinandos após 
o treinamento e reforço caso 
necessário. 

Mitigar $640 20% $3.000 $600 Reforço de treinamento. $2.640 

16 6/5/2010 Externo Incapacidade da utilização da 
atual logística do Angeloni. 

Aumento de custo do 
projeto $8.000 Contratação de empresa de 

frete. Transferir $50.000 10% $80.000 $8.000  $0 

17 6/5/2010 Organizacionais 
Utilização do espaço para 
centralização da produção de 
pães e frios. 

Espaço físico abaixo 
do estabelecido em 
projeto inicial. 

$15.000 Ajustes no layout original. Aceitar 
Ativa $1.000 30% $50.000 $15.000  $0 

Valores Totais nas Respostas de AMEAÇAS $76.150    $155.04
0  434.500 $76.150    $79.640 

Fonte: equipe do projeto 

 

13.2.10 Resposta aos riscos – oportunidades 
 
Tabela 37: Resposta aos riscos – oportunidades 

OPORTUNIDADES Dados antes da Resposta ALAVANCAGEM NOVO APROVEITAMENTO 

Nº. Data Identif Categoria 

Evento 
Valor 

Esperado RESPOSTA 
Es

tr
at

ég
ia

 

C
us

to
 d

a 
R

es
po

st
a 

Pr
ob

ab
ili

da
de

 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

r 
Es

pe
ra

do
 

R
es

po
st

a 

C
us

to
 d

a 
R

es
po

st
a 

Causa Raiz Efeito 

1 6/5/2010 Interno 

Criar uma marca própria de 
salgados congelados, para 
ser comercializado nas 
gôndolas das lojas da rede 

Aumento da receita 
em 10% $40.000 

Investir na qualidade dos 
produtos e divulgar a marca 
Angeloni de salgados. 

Explorar $2.500 50% $80.000 $40.000 Fortalecimento da marca e estratégias de 
fidelização do cliente. $700 

2 6/5/2010 Gerenciais Maior controle da fabricação 
de salgados 

Redução nos custos 
operacionais $80.000 Contratação de um Eng. De 

Alimentos Explorar $5.000 70% $80.000 $56.000 Equipe técnica qualificada, investimento 
em plano de bonificação e treinamento. $3.000 

3 6/5/2010 Externo 
Utilização da fábrica para 
centralização da produção de 
pães e frios 

Aumento da receita 
em 5% $12.000 

Comprovação da redução dos 
atuais custos operacionais das 
confeitarias das lojas da rede. 

Compartilha
r $500 30% $40.000 $12.000 Otimização da logística. $2.700 

4 6/5/2010 Interno Entrega da obra antes do 
prazo 

Diminuição do 
cronograma $2.000 Controle das entregas e 

otimização de recursos. Explorar $0 10% $20.000 $2.000 Antecipação na produção e venda de 
salgados. $0 

5 6/5/2010 Interno Obra ficar abaixo do 
orçamento projetado 

Diminuição do custo 
do projeto $2.000 Controle das entregas e 

otimização de recursos. Explorar $0 10% $20.000 $2.000 Bonificação da equipe do projeto. $2.400 

Valores Totais nas Respostas de OPORTUNIDADES $136.000   $8.000  
 $240.000 $112.000  $8.800 

Fonte: equipe do projeto 
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13.2.11 Valor Monetário Esperado Pós Respostas e com reserva de Contingência 

 
Tabela 38: Valor monetário esperado pós respostas e com reserva de contingência 

VALOR MONETÁRIO ESPERADO DO PROJETO - APÓS AS RESPOSTAS       

Projeto: Salgados Angeloni   6/5/2010 Sensibilidade   
Cliente: Angeloni   Ameaças: 100%   
Resp: Adriana Lascasas   Oportunidades: 100%   

Análise de Custos Valores Variação Observação Valores Originais Variação 
Valor Base do Projeto - Original $835.581 100% Sem Riscos $835.581 100% 
Custo das Respostas - Ameaças $155.040      
Custo das Respostas - Oportunidades $8.000      
Novo Valor Base do Projeto  $998.621 19,51% Com os Custos das Respostas   
Riscos - Ameaças $76.150 7,63% VME Ameaças $76.150 9% 

Riscos - Oportunidades ($112.000) -11,22% VME Oportunidades ($112.000) -13% 

VME do Projeto com Riscos $962.771 15,22%   $799.731  -4,29% 

VME - Melhor Caso $758.621 -9,21%   $595.581  -28,72% 
VME - Pior Caso $1.433.121 71,51%   $1.270.081  52,00% 

       
TOTAIS Valor Total     

Ameaças $434.500     
Oportunidades $240.000     
      
Reserva de Contingência $88.440 8,86% Somatório dos custos das ações de Contingência 
     
Reserva Gerencial $83.558 8,37% Entrar com o Valor Desejado (normalmente menor que os usuais 10%) 

 $83.558    
     
Total das Reservas $171.998 17,22% Para Durante o Projeto   
     

Valores Esperados com Reservas Valores Variação   
VME do Projeto com Riscos $1.134.769 35,81% Valor  final do custo ou do resultado do projeto 

VME - Melhor Caso $930.619 11,37%   
VME - Pior Caso $1.605.119 92,10%    
Fonte: equipe do projeto 
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13.2.12. Acompanhamento e Monitoração  
 

Visando medir e monitorar os riscos encontrados ao longo do projeto, foi criada 

a agenda de reuniões periódicas com a equipe de projeto, com acompanhamento pelo 

gerente de projetos e responsável pelo plano de gerenciamento dos riscos. 

Há também a reserva financeira para contingências baseada no plano de 

gerenciamento de custos. Este fundo é destinado para riscos aceitos, atenuados ou 

não identificados anteriormente. As reservas de contingência foram calculadas com 

base no VME (valor monetário esperado) dos riscos e somente poderão ser 

consumidas com a aprovação do gerente de projetos e baseadas na solicitação de 

mudança. 

Os formulários listados a seguir estruturam o plano de gerenciamento de riscos 

e subsidiam futuras análises e relatório de monitoração de responsabilidade do líder 

do projeto e principal responsável pela identificação dos riscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

Modelo 4 : Formulário modelo para listagem e qualificação dos riscos 

Nº. Risco Título Descrição Categoria Probabilidade 
Potencial 
impacto 

Influência do 
impacto 

Exposição ao 
risco (fator PI) 

Prioridade 

         

Fonte: equipe do projeto 

 

 

 
Modelo 5: Formulário modelo para resposta aos riscos 

Nº. 
Risco 

Título 
Exposição ao 

risco (fator 
PI) 

Prioridade 
Código WBS 

atividades 
associadas 

Descrição do 
impacto 

Data Trigger Estratégia 
Plano de 
resposta 

Responsável Status 

           

Fonte: equipe do projeto 
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Modelo 6: Formulário modelo para cadastro dos riscos 
 
 

Fonte: equipe do projeto 

 
  

CARACTERÍSITICAS DOS RISCOS 

Nº. Risco  Prioridade  

Data  Probabilidade  

Responsável  Categoria  

Interno/Externo  Estratégia  
DESCRIÇÃO E AÇÕES 

Título  

Descrição  

Impacto  

Influência do impacto  

Exposição ao risco  

Ações  

Plano de contingência  

Status  
LOG DO RISCO 

DATA AUTOR OBSERVAÇÕES 
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14 PLANO DE GERENCIAMENTO E AQUISIÇÕES 
 

14.1 DECISÃO MAKE OR BUY 
 

 As decisões de make or buy deverão ser tomadas pela equipe do projeto, 

tendo o gerente do projeto como responsável. Serão consideradas as relações de 

custo benefício bem como os recursos provenientes da rede Angeloni para as 

atividades levantadas para o projeto. O resultado da decisão será comprar/terceirizar 

algum produto ou serviço, ou produzi-los internamente com os recursos do projeto. 

 

14.2 TIPOS DE AQUISIÇÕES 
 

As compras dentro do projeto serão divididas em 3 categorias: 

1. Compras não planejadas com valor igual ou inferior a R$ 1000,00; 

2. Compras não planejadas com valor superiores a R$ 1000,00; 

3. Compras planejadas. 

Cada categoria deverá receber um tratamento diferenciado para o seu processo de 

compra conforme especificado neste plano. 

 

14.2.1 Procedimento para compras não planejadas com valor igual ou inferior a 

R$ 1000,00 

 
Compras não planejadas são todas as compras que surgirão no decorrer do 

projeto e não tiveram um planejamento prévio, sendo identificada sua necessidade no 

decorrer do projeto. 

Compras com valores iguais ou inferiores a R$ 1000,00 deverão ser 

requisitadas através de formulário específico de requisição de compra, sendo 

aprovada previamente pelo gerente do projeto ou gerente financeiro do projeto, para 

que a aquisição seja executada. 

O solicitante é o responsável por executar a compra, podendo escolher o 

fornecedor pré cadastrado no Angeloni, sem a necessidade de aprovação prévia do 

fornecedor, desde que atenda aos requisitos do item adquirido. 
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14.2.2 Procedimento para compras não planejadas com valor superior a R$ 

1000,00 
 

Para compras não planejadas com valor superior a R$1000,00 deverá ser 

seguido os seguintes procedimentos: 

1. Preenchimento do formulário de aquisições e aprovação prévia do gerente do 

projeto; 

2. Elaboração da declaração do trabalho (SOW); 

3. Levantamento de potenciais fornecedores; 

4. Solicitação de propostas (RFP); 

5. Análise de fornecedores e escolha da proposta; 

6. Contratação. 

 

14.2.3 Procedimento para compras planejadas 
 

As compras planejadas são todas as compras definidas no momento do 

planejamento do projeto. Elas se distinguem da compras não planejadas por já 

possuírem uma aprovação de compra prévia ao início da execução do projeto. 

 As compras planejadas devem possuir os seguintes procedimentos quando 

classificadas como licitação: 

1. Elaboração de declaração do trabalho (SOW); 

2. Levantamento de potenciais fornecedores; 

3. Solicitação de propostas (RFP); 

4. Análise de fornecedores e escolha da proposta; 

5. Contratação. 

 

No caso de classificadas como compra direta, a aquisição se dará pelo 

seguinte processo: 

1. Elaboração de declaração do trabalho (SOW); 

2. Levantamento de potenciais fornecedores; 

3. Análise de fornecedores e escolha da proposta; 

4. Contratação. 
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14.3 PROCESSOS DE AQUISIÇÕES 
 

14.3.1 Preenchimento do formulário de aquisições e aprovação prévia do 

gerente do projeto 
 

 O preenchimento do formulário de aquisições deve ser feito pelo responsável 

pela aquisição. O mesmo deve preencher todos os campos necessários do formulário 

antes da solicitação da aprovação da compra ser enviado ao gerente do projeto ou 

gerente financeiro do projeto. 

Os formulários de solicitação de aquisições só serão aceito para análise desde 

que assinados por um membro efetivo da equipe do projeto, o qual deve ser 

caracterizado como solicitante. 

 

14.3.2 Elaboração de declaração do trabalho (Statement of Work) 
 

A declaração do trabalho a ser contratado deverá conter as seguintes 

informações conforme formulário padrão SOW: 

 Objetivo da aquisição; 

 Lista dos itens ou serviços a serem adquiridos; 

 Especificação técnica dos itens ou dos serviços, e performance; 

 Quantidade desejada de cada item; 

 Locais onde o serviço deverá ser realizado ou os produtos entregues; 

 Restrições de prazo de entrega e orçamento; 

 Pré requisitos de fornecedores. 

 

Toda declaração de trabalho deve ser validada previamente pelo gerente do 

projeto antes de ser divulgada aos fornecedores. 

 

14.3.3 Levantamento de potenciais fornecedores 
 

O levantamento dos potenciais fornecedores será realizado em lista pré 

cadastrada de fornecedores da rede de supermercados Angeloni. Outras fontes 

alternativas de levantamento de fornecedores que poderão ser utilizadas são sites de 

internet, revistas especializadas e indicações de parceiros da rede Angeloni. 
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14.3.4 Solicitação de propostas (RFP) 
 

Para as aquisições que demandem solicitações de propostas deverão ser 

solicitadas um mínimo de 3 propostas a três fornecedores diferentes. 

Para a solicitação das propostas deverá ser enviados aos potenciais 

fornecedores a seguinte documentação: 

 Declaração de trabalho aprovada; 

 RFP do trabalho a ser contratado; 

 Critérios de seleção dos fornecedores; 

 Modelo de contrato 

 Contato da equipe do projeto para saneamento de dúvidas; 

 A solicitação dos itens obrigatórios para a proposta que são os seguintes: 

1. Preço; 

2. Condições de pagamento; 

3. Prazo e entrega; 

4. Contato para saneamento de dúvidas; 

5. Contato de 3 clientes atuais. 

 

14.3.5 Avaliação e seleção dos fornecedores 
 

Somente serão consideradas para o processo de seleção propostas que 

atendam os requisitos estabelecidos na declaração de trabalho aprovada, bem como 

os itens obrigatórios para a proposta. 

Os fornecedores serão selecionados conforme os seguintes critérios de 

seleção, que terão pesos de avaliação dependendo da aquisição realizada: 

 Preço 

 Data de início dos serviços 

 Data de entrega 

 Condições de pagamento 

 Qualidade dos produtos / serviços 

 Recomendações e histórico dos fornecedores 

 Garantia 

 Qualidade de assistência técnica 

 Custo de manutenção 

 Certificações 
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14.3.6 Pedido de compra 
 

Todas as compras sem nenhuma exceção devem ser cadastradas no sistema 

Angeloni e possuir pedido de compra formal do sistema, seguindo processo de 

aprovação padrão do Angeloni. 

 

14.3.7 Contratação  
 

Todos os contratos serão elaborados conforme contrato padrão Angeloni para 

contratação de serviços e compra de equipamentos. Em caso de divergências entres 

as partes, as cláusulas divergentes deverão ser negociadas e redigidas com 

supervisão da área jurídica do Angeloni. Todos os contratos firmados devem ser 

aprovados pelo gerente do projeto antes da sua assinatura. 

 

14.3.8 Administração dos contratos 
 

As inspeções do cumprimento das entregas contratadas, bem como prazos e 

qualidade dos trabalhos contratos serão feitos semanalmente pela equipe do projeto, a 

qual emitirá relatório de desempenho para cada fornecedor contratado. 

Mudanças das cláusulas dos contratos poderão ser solicitadas via documento 

específico, sendo tal mudança avaliada em conjunto. Desde que a mudança esteja 

aprovada pelo fornecedor e pelo gerente do projeto, a mesma será encaminhada ao 

departamento jurídico do Angeloni para que seja redigido adendo contratual pertinente 

para homologação final e execução da mudança contratual. 

 

14.3.9 Pagamento de fornecedores 
 

Os fornecedores serão pagos via boleto bancário ou depósito em conta 

corrente nas datas acordadas em contrato desde que apresentem nota fiscal do 

serviço ou produto contratado. 

 

14.3.10 Encerramento dos contratos 
 

Após a comprovação da total entrega dos produtos ou serviços contratados, 

serão verificados se todas as obrigações contratuais e legais foram cumpridas. Após o 
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cumprimento de todas as obrigações será feito a homologação das entregas 

contratuais pelo gerente do projeto com preenchimento e assinatura de documento 

específico de homologação. 

Após o encerramento dos contratos será feito relatório de lições aprendidas e 

complemento do histórico do fornecedor no sistema de gestão de fornecedores do 

Angeloni. 

 

14.4 AQUISIÇÕES 
 

14.4.1 Decisão make or buy 
 

Os pacotes trabalho do projeto foram divididos pela equipe do projeto entre as 

decisões de fazer internamente pela equipe ou a contratação dos serviços e produtos 

conforme tabela a seguir: 

 
Tabela 39: Make or buy 

Níveis de planejamento Pacote de trabalho Fazer Comprar 

Planejamento 

Requisitos Project Charter x 
  

Escopo 

Plano de gerenciamento do escopo x   
Declaração do escopo x   
EAP x   
Dicionário da EAP x   

Tempo 

Plano de gerenciamento de tempo x   
Lista de atividades x   
Diagrama de redes x   
Mapa de folgas e caminho crítico x   

Custo 
Plano de gerenciamento de custos x   
Estimativa de custo por atividade x  
Orçamento x  

Qualidade 

Plano de gerenciamento da qualidade x  

Critérios de aceitação x 
 

Recursos humanos 
Plano de gerenciamento de recursos 
humanos x  
Matriz de responsabilidade x   

Comunicação 

Planejamento de comunicação x   
Plano de reuniões x   
Matriz de distribuição x   

Riscos Plano de gerenciamento de riscos x  
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Lista de riscos x  

Avaliação quantitativa e qualitativa x  

Plano de respostas x  

Aquisições 

Plano de gerenciamento de aquisições x  

Declaração de trabalho SOW x  

Critérios de avaliação x  

Execução 

Licenciamentos e 
alvarás Liberação dos alvarás pelos órgãos públicos x  

Projetos executivos 

Projeto de adaptação civil  x 

Projeto elétrico  x 

Projeto hidráulico  x 

Projeto de climatização  x 

Projeto preventivo contra incêndios  x 
Projeto do layout e Equipamentos para 
Fábrica  x 

Contratos e 
aquisições 

Fornecedores de máquinas, equipamentos e 
acessórios x  

Empreiteira para adequação civil x  
Aquisição de equipamentos /materiais 
diversos x  

Construção 

Obras civis  x 

Obras elétricas  x 

Obras hidráulicas  x 

Climatização  x 

Preventivo contra incêndio  x 

Instalação 
Instalação de equipamentos  x 

Teste de operações x  

Finalização Documentação final x  

 
Fonte: equipe do projeto 
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14.4.2 LISTA DE AQUISIÇÕES 
Tabela 40: Lista de aquisições 

IMOBILIZAÇÕES 
FIXAS/INSTALAÇÕES QTD 

valor unitário 
estimado (R$) 

Valor total estimado 
(R$) 

Tipo de 
fornecimento 

Tipo de 
contrato Especificação básica 

Projeto de adaptação civil 1  R$       2.500,00   R$        2.500,00  Licitação  Preço Fixo 
 Projeto técnico para adaptação civil da área 
destinada à fábrica de salgados  

Projeto elétrico alta tensão 1  R$       2.000,00   R$        2.000,00  Licitação  Preço Fixo 
 Projeto técnico para adaptação elétrica de alta 
tensão da área destinada à fábrica de salgados  

Projeto elétrico baixa tensão 1  R$       1.800,00   R$        1.800,00  Licitação  Preço Fixo 
 Projeto técnico para adaptação elétrica de baixa 
tensão da área destinada à fábrica de salgados  

Projeto hidráulico 1  R$       1.650,00   R$        1.650,00  Licitação  Preço Fixo 
 Projeto técnico para adaptação hidráulica da área 
destinada à fábrica de salgados  

Projeto de climatização 1  R$       2.500,00   R$        2.500,00  Licitação  Preço Fixo 
 Projeto técnico para climatização da área 
destinada à fábrica de salgados  

Projeto preventivo contra incêndios 1  R$       1.600,00   R$        1.600,00  Licitação  Preço Fixo 
 Projeto técnico preventivo de incêndio da fábrica 
de salgados  

Obras civis 1  R$     25.000,00   R$      25.000,00  Licitação  Preço Fixo 
 Execução da obra civil de adaptação da área 
destinada à fábrica de salgados  

Obras elétricas 1  R$     14.000,00   R$      14.000,00  Licitação  Preço Fixo 
 Execução das obras elétricas de adaptação da 
área destinada à fábrica de salgados  

Obras hidráulicas 1  R$       6.000,00   R$        6.000,00  Licitação  Preço Fixo 
 Execução das obras hidráulicas de adaptação da 
área destinada à fábrica de salgados  

Obras climatização 1  R$     35.000,00   R$      35.000,00  Licitação  Preço Fixo 
 Execução e instalação da climatização da fábrica 
de salgados  

Preventivo contra incêndio 1  R$       5.000,00   R$        5.000,00  Licitação  Preço Fixo 
 Execução e instalação da prevenção de incêndio 
da fábrica de salgados  

Instalação de equipamentos 1  R$       5.000,00   R$        5.000,00  Licitação  Preço Fixo 
 Instalação dos equipamentos de produção na 
fábrica de salgados  
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MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS/ 
(Marcas sugeridas) QTD  valor (R$)   total (R$)        

Hotmixer Plus 250 Litros / Masseira 
Cozedora 1  R$     38.150,00   R$      38.150,00  Licitação  Preço Fixo 

 Máquina para produção de massas, batedora e 
cozedora, capacidade de 250l  

DUE 7.0 / Formadora e Recheadora 
de Salgados (Duplo Recheio) de 1200 
a 7000 salgados p/ hora 1  R$     49.945,00   R$      49.945,00  Licitação  Preço Fixo 

 Máquina para produção automática de salgados 
com duplo recheio capacidade de 1200 a 7000 
unidades por hora  

Empanamix Industrial / Empanadeira 1  R$     22.255,00   R$      22.255,00  Licitação  Preço Fixo  Máquina empanadeira de salgados  
UK 2C 30HP / Túnel de 
Ultracongelamento 1  R$   141.350,00   R$   141.350,00  Licitação  Preço Fixo  Túnel de congelamento rápido  

Embaladora / Seladorada 1  R$           350,00   R$            350,00  Compra direta Preço Fixo  Máquina para embalar os salgados  
Câmara Frigorífica Modular, (-4º + 4º) 
Tamanho 2900 x 2600 mm , para 
estoque de matéria prima 1  R$     30.508,00   R$      30.508,00  Licitação  Preço Fixo 

 Câmara fria para acondicionamento de matéria 
prima e produto acabado  

Mesa com tampo de  Inox,  Tamanho:  
2840 X 900 mm 4  R$           877,00   R$        3.508,00  Compra direta Preço Fixo  Mesa Inox para trabalhos manuais  
Pia em aço inoxidável  com duas 
cubas 0,50x0,40x0,25 cm - medindo 
2,00x0,70x0,85 2  R$       3.224,00   R$        6.448,00  Compra direta Preço Fixo  Pia inox para higienização com duas cubas  
Pia em aço inoxidável com uma cuba 
0,60x0,50x0,35 cm - medindo 
2,00x0,70x0,85, para lavagem de 
equipamentos. 2  R$       2.664,00   R$        5.328,00  

Compra direta 

Preço Fixo  Pia inox para higienização com uma cuba  
Prateleira em aço inox  
1,50X0,50X1,75 M - c/ 4 planos 
perfurados desmontável 4  R$       2.026,00   R$        8.104,00  Compra direta Preço Fixo  Prateleira em aço inox  
Carro para carga e descarga / 
Ultracongelador, Galvanizado 
capacidade 20 bandejas 600 x 800 
mm 6  R$           897,00   R$        5.382,00  Compra direta Preço Fixo 

 Carro para transporte de salgados ao 
ultracongelador  

Bandeja perfurada de alumínio 1.2 120  R$             78,00   R$        9.360,00  Compra direta Preço Fixo  Bandejas para acomodação dos salgados  
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Pallet em aço carbono pintura 
poliéster, capacidade 1000 kg, 
Dimensões 1200 x 1000 x 240mm. 4  R$           453,00   R$        1.812,00  Compra direta Preço Fixo  Pallet para transporte dos salgados  

Lavadores de mãos em aço inox, 
acionamento mecânico. 1  R$           783,00   R$            783,00  Compra direta Preço Fixo  Lavadores de mãos para higienização  

Lavadores de Botas em aço inox, 
acionamento mecânico 1  R$       1.181,00   R$        1.181,00  Compra direta Preço Fixo  Lavadores para higienização de botas  

Esterilizador de Facas e Utensílios 
com lâmpada germicida 1  R$       1.320,00   R$        1.320,00  Compra direta Preço Fixo  Esterilizador de utensílios  
Carro porta detritos aço inox  para 80 
litros tampa simples sem pedal, 
diâmetro 430mm, altura 770mm, com 
rodízios 3" 1  R$       1.103,00   R$        1.103,00  

Compra direta 

Preço Fixo  Carro para detritos orgânicos  
Carro Plataforma em aço inoxidável 
medindo 860 X 730 mm,  com rodízios 
de 4” 1  R$       1.422,00   R$        1.422,00  Compra direta Preço Fixo 

 Carro para transporte de salgados dentro da 
fábrica  

Fogão PI6 - 06 bocas, 03 queimadores 
duplos com vazão de 600g/h e 03 
queimadores simples com vazão de 
300g/h, grelha 30x30cm com 6 braços, 
perfil 7cm, sem forno, estrutura e 
quadro em aço INOX AISI 304 1  R$       3.518,00   R$        3.518,00  Compra direta Preço Fixo  Fogão industrial 6 bocas  

Balança dosadora de biscoitos , c/ 4 
calhas em aço inox, estrutura em ferro, 
teflonada, mod. HBD4C-F 1  R$     20.000,00   R$      20.000,00  Licitação  Preço Fixo  Balança dosadora  

Kit para churros 1  R$           444,00   R$            444,00  Compra direta Preço Fixo  Kit para produção de churros  

Dispositivo para dupla cor de massa 1  R$           483,00   R$            483,00  Compra direta Preço Fixo  Assessório para dupla cor de massa   

Dispositivo para cores alternadas 1  R$           483,00   R$            483,00  Compra direta Preço Fixo  Assessório para cores alternadas  

CLM 600 Cilindro Laminador Trif 220v 1  R$     18.500,00   R$      18.500,00  Licitação  Preço Fixo  Cilindro laminador  

MC 4000 Mesa de Corte Monof 220v 1  R$     12.506,00   R$      12.506,00  Licitação  Preço Fixo  Mesa de corte para trabalhos manual  

Cortadores Croissant 2  R$           909,30   R$        1.818,60  Compra direta Preço Fixo  Equipamento para corte de croissant  
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Cortadores Tiras 2  R$           626,85   R$        1.253,70  Compra direta Preço Fixo  Equipamento para corte em tiras  

Cortadores Retangular 2  R$           626,85   R$        1.253,70  Compra direta Preço Fixo  Equipamentos para corte retangular  

Fritadeira 2  R$       1.400,00   R$        2.800,00  Compra direta Preço Fixo  Máquina fritadeira  

Utensílios 1  R$       5.000,00   R$        5.000,00  Compra direta Preço Fixo 
 Utensílio de conzinha diversos como facas, 
garfos, colheres, espumadeiras.  

Lixeira de inox 5  R$           600,00   R$        3.000,00  Compra direta Preço Fixo  Lixeira em inox  

Freezer nas lojas 50  R$       1.700,00   R$      85.000,00  Licitação  Preço Fixo 
 Freezers para condicionamento dos salgados nas 
lojas  

Lixeiras 5  R$           100,00   R$            500,00  Compra direta Preço Fixo  Lixeiras plásticas grandes  

Armário de limpeza 2  R$           975,00   R$        1.950,00  Compra direta Preço Fixo 
 Armário simples para condicionamento de material 
de limpeza  

Máquina para validade de fabricação 1  R$     19.720,00   R$      19.720,00  Licitação  Preço Fixo  Máquina para controle de validade  

Pedestal de máquina 1  R$           680,00   R$            680,00  Compra direta Preço Fixo  Pedestal para suporte de máquina  

Esteira 1  R$       6.400,00   R$        6.400,00  Licitação  Preço Fixo 
 Esteira rolante para transporte na linha de 
produção  

MÓVEIS E UTENSÍLIOS QTD  valor (R$)   total (R$)        

ESCRITÓRIO             

Computadores 1  R$       1.300,00   R$        1.300,00  Compra direta Preço Fixo 

 Computador desktop com 2,4Ghz de 
processamento, 3Gb de memória Ram, 120 de HD, 
monitor 15" e periféricos.  

Mesas 1  R$           300,00   R$            300,00  Compra direta Preço Fixo  Mesa escritório 1,5m de comprimento  

Cadeiras 3  R$           100,00   R$            300,00  Compra direta Preço Fixo  Cadeiras simples estofadas  

Impressora laser multifuncional 1  R$           700,00   R$            700,00  Compra direta Preço Fixo  Impressora laser multifuncional  

Lixeira 1  R$             10,00   R$              10,00  Compra direta Preço Fixo  Lixeira de plástico pequena  

material de escritório em geral 1  R$           200,00   R$            200,00  Compra direta Preço Fixo  Material de escritório como canetas papel, etc  

Ar condicionado split + instalação 1  R$       2.000,00   R$        2.000,00  Compra direta Preço Fixo  Ar condicionado split 17000 btus  

Aparelho telefônico 1  R$             50,00   R$              50,00  Compra direta Preço Fixo  Aparelho telefônico  

Divisória 1  R$       1.500,00   R$        1.500,00  Compra direta Preço Fixo  Divisória para escritório  

OUTROS INVESTIMENTOS QTD  valor (R$)   total (R$)        
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TREINAMENTO INICIAL             

Deslocamento 1  R$       2.000,00   R$        2.000,00  Compra direta Preço Fixo 
 Passagem de ida e volta para o instrutor de 
operação das máquinas  

Custo do treinamento 1  R$       5.000,00   R$        5.000,00  Compra direta Preço Fixo 
 Custos das horas técnicas do instrutor para 
operação das máquinas  

Hospedagem 1  R$           900,00   R$            900,00  Compra direta Preço Fixo  Hospedagem para o instrutor  

TAXAS DE REGULARIZAÇÃO             

Alvarás sanitários 1  R$           600,00   R$            600,00  Compra direta Preço Fixo  Aquisição de alvará sanitário para funcionamento  

Certificações sanitárias 1  R$           220,00   R$            220,00  Compra direta Preço Fixo 
 Aquisição de certificação sanitária para 
funcionamento  

Lay out de embalagem             

Embalagem 1  R$           200,00   R$            200,00  Compra direta Preço Fixo 
 Desenvolvimento do lay out da embalagem de 
papelão para os salgados  

TRANSPORTES E SEGUROS 

% (sobre 
máquinas

)    total (R$)        

Transportes (sobre as máquinas) 2,00%    R$      10.272,38  Compra direta Preço Fixo 
 Custo de transporte das máquinas e 
equipamentos do fornecedor para  fábrica  

Seguro (sobre as máquinas) 1,00%    R$        5.136,19  Compra direta Preço Fixo 
 Custo do seguro para transporte das máquinas e 
equipamentos do fornecedor para  fábrica  

TOTAL DE AQUISIÇÕES      R$    646.357,57        
Fonte: equipe do projeto 
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14.5 FORMULÁRIOS 
 
Modelo 7: SOW 

SOW 

SOW Nº Pacote de trabalho 
contemplado  

Descrição do trabalho  

Local do projeto  

Valor máximo da 
proposta do projeto  Prazo máximo de 

entrega  

Condição de pagamento  

Tipo de contrato  

Critérios de 
aceitação/instruções 

 
 
 
 
 
 
 
 

Forma de entrega 
 
 
 

Instruções especiais 

 
 
 
 

Fonte: equipe do projeto 
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Modelo 8: Requisição de propostas 

REQUISIÇÃO DE PROPOSTAS 
RFP Nº  SOW associada  
Pacote de trabalho 
contemplado  

Objetivo da requisição  

Requisitos mínimos para 
avaliação da proposta 

 Preço; 

 Condições de pagamento; 

 Prazo e entrega; 

 Contato para saneamento de dúvidas; 

 Contato de 3 clientes atuais. 

 
Prazo máximo de 
entrega das propostas  Prazo máximo para 

seleção do fornecedor  

Descrição do 
procedimento de 
avaliação 

 

Critérios de avaliação 
das propostas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contatos da equipe do 
projeto para eventuais 
dúvidas e entrega das 
propostas 
 

 
 Adriana Las Casas – Gerente do projeto 

 Telefone: (48) 9993-5555 

 E-mail: adrianacasas@angeloni.com.br 

 Angeloni Capoeiras 

 

Documentação anexa a 
esta RFP 

 
 
 
 

Fonte: equipe do projeto 
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Modelo 9:Planilha para avaliação das propostas 

Nota Possível 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Total 
Peso  

Itens avaliados 
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 Nota total 

Proposta 1           0 

Proposta 2           0 

Proposta 3           0 

Proposta 4           0 

Proposta 5           0 

Proposta 6           0 

Proposta 7           0 

 
 Fonte: equipe do projeto 
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Modelo 10: Formulário de requisição de compras 

FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS 
Descrição do item 
ou serviço 

 

Justificativa da 
compra 

 

Impactos da não 
realização da 
compra 

 

Pacote de trabalho que gerou a 
necessidade da compra 

 

Tipo de compra 
(assinale com um 
X) 

Compras não planejadas com valor 
igual ou inferior a R$ 1000,00 

Compras não planejadas com valor 
superiores a R$ 1000,00 

  
Valor estimado em 
Reais 
 

 Data da 
requisição 

 

Solicitante  Assinatura 
 

Aprovação do 
gerente de 
projetos 
 (assinale com um 
X) 

SIM NÃO Assinatura 

   

Fonte: equipe do projeto 
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Modelo 11: Formulário de requisição de mudança de contrato 

FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE MUDANÇA DE CONTRATO 
Número do 
contrato  

 

Empresa 
contratada 

 

Cláusula a ser 
modificada 
(colocar toda a 
redação) 

 

Nova redação da 
Cláusula ou nova 
cláusula a ser 
adicionada 

 

Justificativa da 
mudança ou 
inclusão de 
cláusula 

 

Valor estimado em 
Reais 
 

 Data da 
requisição 

 

Solicitante  Assinatura 
 

Aprovação do 
gerente de 
projetos 
 (assinale com um 
X) 

SIM NÃO Assinatura 

   

Aprovação do 
fornecedor 
 (assinale com um 
X)  

SIM NÃO Assinatura 
   

Fonte: equipe do projeto 
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Modelo 12: Homologação e encerramento de contrato 

HOMOLOGAÇÃO E ENCERRAMENTO DE CONTRATO 
Número do 
contrato  

 

Empresa 
contratada 

 

Atestamos para os devidos fins que as entregas referentes ao referente 
contrato firmado foram cumpridas e estão aprovadas pela equipe do projeto. 
Não havendo nenhuma ressalva nem pendência referentes aos 
serviço/produtos contratados. 

Aprovação do 
gerente de 
projetos 
  

Assinatura 

 

Aprovação do 
fornecedor 
   

Assinatura 
 

Data da 
homologação 

 

Fonte: equipe do projeto 

 


