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RESUMO 

Este trabalho propõe analisar a aplicação de sistemática de gestão de projeto na competição 

Fórmula SAE, em que alunos projetam e constroem carros de corrida, a fim de competirem 

com outras universidades. Tal sistemática busca melhorar a organização e gestão do projeto, 

almejando melhores resultados na competição. O método de pesquisa adotado utiliza uma 

revisão teórica com o intuito de apresentar os principais temas incluídos na gestão de projetos. 

Após tal revisão, os objetivos e a situação-problema foram identificados, estruturando-se 

entrevistas e observações em campo. Estes dois últimos itens foram realizados juntamente 

com a Equipe Buffalo, que se constitui em um conjunto de alunos de graduação, em sua 

maioria de Engenharia Mecânica, e  seu laboratório e máquinas. Eles são os responsáveis pelo 

projeto Fórmula SAE na UFF. Por fim, este trabalho apresenta os resultados observados na 

aplicação do modelo “Stage-Gate”. 

 

Palavras-Chave: Gerenciamento de projetos, PMBOK, Stage-Gate, Fórmula SAE. 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This work aims to analyze the application of a systematic of project management in the 

Formula SAE competition, in which students design, build a racecar and compete against 

other universities. This systematic seeks to improve the organization and management of the 

project aiming for better results in the competition. The adopted research method includes a 

theoretical review with the intention to present the main themes included in the project 

management. After that review, the objectives and the problem context were identified and 

interviews and field observations were held. These last two items were carried along with the 

Equipe Buffalo, which is formed by a team of undergraduate sutdents, mostly from 

Mechanical Engineering, and their lab and manchines. They are responsible for the project 

Formula SAE at UFF. At the end, the results observed after the application of the "Stage -

Gate” model are presented. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Este trabalho surge da necessidade de aplicação de sistemáticas de gestão em projetos 

acadêmicos de Engenharia Mecânica. O principal foco do trabalho são os projetos de 

engenharia que almejam gerar um produto físico, que pode ser um protótipo ou um produto a 

ser vendido no mercado. Este tipo de projeto, infelizmente, é pouco explorado nas 

universidades brasileiras, diante da triste realidade de poucos produtos desenvolvidos no país. 

A figura 1.1 abaixo mostra a posição do Brasil em relação a outros países quanto ao 

desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. A área do círculo representa o 

investimento em desenvolvimento. 

 

Figura 1.1: Comparação do investimento em pesquisa e desenvolvimento no mundo. 

Fonte:  Grueber & Studt (2013) 
 

Entretanto, existem duas oportunidades na universidade de se criarem novos produtos: 

projetos acadêmicos extracurriculares e projetos de conclusão de curso. O primeiro 

normalmente apresenta um grupo maior de pessoas envolvidas, um custo maior e uma 

necessidade de entregar resultados finais mais realistas. Neste grupo encontra-se o  projeto  de
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competição Fórmula SAE, cujo autor foi gerente de projeto e onde as ferramentas deste 

trabalho foram aplicadas. O ponto mais importante desses projetos, que os torna mais 

desafiadores também, é a mescla de conhecimentos técnicos de engenharia e conhecimentos 

práticos de gestão de projetos. Óbvio que existirão membros do time de projeto alocados 

apenas no gerenciamento e outros apenas no desenvolvimento tecnológico, porém o gerente 

de projeto precisa ter algum conhecimento de ambos os aspectos e também de ferramentas de 

gestão, para poder planejar, organizar e controlar as atividades e o grupo de trabalho.  

A experiência pessoal do autor mostrou que poucos alunos são capazes de gerenciar os 

projetos acadêmicos apenas com os ensinamentos da graduação, pois poucas universidades no 

Brasil apresentam cursos que englobam essas duas áreas de conhecimento. Sendo assim, o 

autor espera apresentar uma rota de fácil entendimento, baseada no modelo “Stage-Gate”, que 

começa a partir da ideia inicial e definição do escopo e prossegue até a entrega de um produto 

final de acordo com seus objetivos. É importante dizer que, embora o projeto seja aplicado no 

Fórmula SAE, as ferramentas aqui mostradas podem ser utilizadas em qualquer outro projeto, 

sem perda de funcionalidade; as ferramentas que serão apresentadas neste trabalho são 

adaptadas à natureza não repetitiva, multidisciplinar e com altos riscos e incertezas de 

qualquer projeto. Também deve-se ressaltar que todo projeto é suscetível a riscos 

imprevisíveis e, mesmo com a aplicação desta rota, pode falhar.  

1.1 CONTEXTO ONDE SE LOCALIZA O PROBLEMA 
 

O contexto deste trabalho é que a maioria dos projetos, sendo acadêmicos ou não, não 

são satisfatórios. Para melhor entender onde os projetos falham, é necessário ter métricas que 

demonstrem como as metas dos mesmos se comportaram desde sua implementação até o seu 

término. As métricas são ferramentas que devem mostrar de forma bem clara o andar de 

parâmetros específicos do projeto; elas variam de projeto para projeto e dependem do que os 

gerentes querem medir. Mesmo assim, já existe um grande leque de ferramentas largamente 

aplicadas nas empresas que serão citadas neste trabalho. Já as metas são marcos que devem 

ser alcançados para se chegar aos objetivos do projeto, ou seja, as metas são tarefas 

específicas, que possuem um prazo definido e caminham em direção aos objetivos, tendo 

características mais quantitativas. Os objetivos, por outro lado, são descrições concretas aonde 

se quer chegar, isto é, o propósito. Eles são mais estratégicos e abrangentes (Marques, 2013). 

Por exemplo, um objetivo da equipe pode ser melhorar a organização do ambiente de 
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trabalho; uma meta aplicável seria todo fim de semana garantir que as ferramentas estão 

guardadas nos devidos lugares. 

As metas de um projeto nunca serão iguais às de outro, então o leitor pode imaginar 

que não seja possível ensinar a criá-las; entretanto, existe uma base para estipulá-las, que se 

baseia no mundialmente aceito e tradicional “Iron Triangle”, ou Triângulo de Ferro, que 

pode ser visto na figura 1.2. 

 

Figura 1.2: "Iron Triangle" (Triângulo de Ferro) 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

O custo normalmente é representado pelo retorno do investimento. Uma explicação 

geral seria: o fluxo de caixa do projeto é feito mostrando os ganhos financeiros menos o 

investimento inicial junto com os gastos ao longo do projeto. Entretanto, alguns projetos não 

possuem ganhos monetários, como, por exemplo, a maioria dos projetos acadêmicos; os 

ganhos, então, são medidos pelas tecnologias incorporadas e outros benefícios. 

O tempo é representado pela definição do cronograma do projeto, o qual é baseado em 

estimativas de durações de atividades individuais e ajustes nas mesmas. Primeiro são 

levantadas as atividades que o projeto requer e então as durações são estipuladas. É notável 

que o sucesso do projeto está inteiramente baseado em estipulações, então é de extrema 

importância ter um histórico de atividades ou experiências passadas, a fim de acertar o tempo. 

Por fim existe o escopo, que se refere à qualidade do projeto e define tudo que ele 

deve englobar. O escopo é muitas vezes modificado por novas tecnologias e tendências do 

mercado. Por exemplo: o projeto de um celular no passado incluía a capacidade de fazer 

ligações sem fio e o tamanho não era algo importante; com o passar dos anos, o tamanho e 

peso reduzidos se tornaram escopo do projeto, levando a celulares muito diferentes dos 

originais. Nos dias de hoje os celulares com telas grandes e, portanto, maiores se tornaram 

mais atraentes, modificando novamente o escopo do projeto. Até hoje, entretanto, usar três 
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chips não é necessidade do mercado; portanto, incluir o espaço para o terceiro chip não faz 

parte do escopo dos celulares. 

Estão incluídos no escopo: objetivos do contratante, requerimentos, produtos a serem 

entregues, “milestones”, limites e exclusões (o que o projeto inclui ou não). Se o projeto 

consegue incorporar e entregar a lista acima, ele atingiu a performance requerida. 

Custo, tempo e escopo são os vértices de um mesmo triângulo pois se afetam 

mutuamente. Caso haja necessidade de se encurtar um projeto, por exemplo, é bem provável 

de se aumentar o custo ou diminuir o escopo; por outro lado, caso um projeto atrase, também 

pode-se aumentar o custo e entregar produtos de qualidade inferior à do escopo original.  

O “Iron Triangle” é base para muitos projetos, porém, mesmo com os controles 

corretos, eles falham. O relatório Chaos Manifesto (Johnson et al., 2014), que se baseia em 

informações de cerca de cinquenta mil projetos do segmento de tecnologia da informação (TI) 

nos EUA, com dados comparáveis desde o ano 2004, observa um desempenho global ainda 

decepcionante. Isto pode ser visto na tabela 1.1, onde apenas 36% dos projetos se encerram 

dentro dos prazos e custos planejados em uma série que não demonstra evolução positiva, a 

despeito dos investimentos em processos, treinamento e novas ferramentas. Também vemos 

constantes “recalls”, principalmente no ramo automotivo, onde o escopo de segurança foi 

falho e o produto final apresenta problemas. 

Tabela 1.1: Resultado de Projetos de TI nos EUA com relação a prazos e custos. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Sucesso 36% 38% 37% 41% 36% 

Atraso e Sobre Custo 44% 40% 46% 40% 48% 

Fracasso 20% 22% 17% 19% 16% 

Fonte: Johnson et al. (2014) 

Diante dessas constantes falhas, alguns estudiosos começaram a se perguntar se apenas 

os três vértices do “Iron Triangle” eram suficientes para garantir o sucesso do projeto. Morris 

(1989) apresenta uma lista de fatores que contribuem para o sucesso do gerenciamento dos 

projetos. Acredita-se que os projetos vêm fracassando, pois, o gerenciamento deles está 

congelado nas ferramentas já estipuladas, não incorporando novas habilidades e 

conhecimentos. Este trabalho, então, será baseado na “Square Route” (Rota Quadrada), que 

pode ser vista na figura 1.3 a seguir. 
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Figura 1.3: “Square Route” (Rota Quadrada)  

Fonte: Adaptado de Atkinson (1999) 

Tal rota incorpora ao triângulo três novos fatores que sempre afetam os projetos; dois 

deles estão relacionados a benefícios diretos e indiretos. O projeto tem que ser capaz de trazer 

lucro ou estar alinhado com os objetivos da empresa, trazendo-lhe benefícios diretos; já para 

as partes envolvidas, ou “stakeholders”, o projeto traz benefícios indiretos. Com a satisfação 

do cliente, futuros projetos são garantidos e, com o aprimoramento dos funcionários, a 

empresa se torna mais robusta. O terceiro fator (“The Information System”) diz respeito ao 

modo como a empresa lida com as entradas, saídas e informações que circulam em seu 

interior. Toda organização precisa saber usar bem tudo que está a seu dispor, priorizar a 

qualidade de todas as entregas e ter processos confiáveis para transmitir esse profissionalismo 

às partes envolvidas. Na tabela 1.2 abaixo são mostrados alguns critérios dos quatro vértices 

que compõem a “Square Route”. 

Tabela 1.2: Exemplos de critérios da “Square Route” 

Triângulo de 
Ferro 

Sistema de 
Informação 

Benefícios 
(Empresa) 

Benefícios              
(Partes int.) 

Custo Manutenção Maior eficiência Satisfação 

Escopo  Confiabilidade Maior eficácia Impacto social positivo 

Tempo Validade Mais lucros Impacto ambiental posit. 

 Qualidade da info. Atingir objetivos Desenvolv. pessoal 

 Utilização da info. Aprendizado Aprendizado 

  Menor desperdício Desenvolv. econômico 

Fonte: Atkinson (1999) 
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1.2 SITUAÇÃO-PROBLEMA E QUESTÃO DE PESQUISA 
 

Poucas universidades apresentam cursos completos de gerenciamento de projetos, e 

essa é a realidade do curso de Engenharia Mecânica. Pode-se dizer que o curso tem três fases 

bem definidas; do primeiro ao quarto período são apresentadas as matérias básicas para a 

engenharia, como física e cálculo; do quarto ao oitavo período, as matérias específicas de 

engenharia, como transmissão de calor e elementos de máquinas; e por fim existe a opção de 

realizar matérias de gestão ou ainda mais técnicas de engenharia. Esse modelo não é ruim 

para formação de engenheiros de forma geral, porém nenhum formando possui a completa 

habilidade de um engenheiro projetista e muito menos a de gerenciamento de projetos.  

Os estudantes sentem-se mais seguros em participar dos projetos acadêmicos entre o 

terceiro e sétimo períodos, priorizando o estágio no final da formação. Dessa forma, nenhum 

aluno teve sequer uma introdução à gestão de projetos e, portanto, qualquer atividade 

acadêmica já se inicia precariamente. Além disso, os projetos costumam apresentar 

conhecimento técnico ainda mais elevado do que o estudante adquiriu até o momento, 

complicando ainda mais a situação. Uma possível solução para esse problema seria construir 

uma equipe multidisciplinar para realizar o projeto, mas ainda falta uma maior integração 

entre os cursos e também mais conhecimento no âmbito de gestão de pessoas. 

Esse último aspecto é de suma importância para o bom andar do projeto: gestão de 

pessoas. Todos estão em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento, e é importante que a 

organização dê o suporte necessário para que este crescimento seja positivo para os resultados 

da empresa. Além disso, administrar o capital humano proporciona condições, tanto 

estruturalmente quanto em capacitação, para que os membros possam dar o melhor de si. 

O conceito de gestão de pessoas ou administração de recursos humanos é uma associação 

de habilidades, métodos, políticas, técnicas e práticas definidas, com o objetivo de administrar 

os comportamentos internos e potencializar o capital humano nas organizações (IBC, 2015). 

Somado a isso, alguns projetos acadêmicos possuem um escopo muito amplo, 

envolvendo tantas áreas quanto um projeto realizado por uma grande empresa. O Fórmula 

SAE, por exemplo, apresentou dezenove sistemas independentes em 2015, que por si só 

poderiam ser considerados projetos com seus próprios escopos e grupos de trabalho. Além 

disso, o Fórmula SAE tem um caráter competitivo, o que o torna um projeto ainda mais 

desafiador. A engenharia competitiva diferencia-se da convencional, pois apenas o melhor 

projeto é reconhecido; os mínimos detalhes devem, então, ser considerados para garantir o 

sucesso do projeto. 
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Embora os projetos possam ter inúmeras áreas, todos passam pelas mesmas fases no 

seu ciclo de vida e, portanto, o modelo “Stage-Gate” se mostra bastante eficaz em controlá-

los. Este modelo também se enquadra para projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

Na figura 1.4 têm-se as principais fases do ciclo de vida do projeto e como os recursos são 

usados ao longo do mesmo. Note que o consumo é maior nas fases definição e 

implementação, e muitas vezes existe uma renovação do projeto na fase de encerramento, o 

que mantém o consumo alto. 

 

Figura 1.4: Consumo de recursos ao longo do Ciclo de vida do projeto 

Fonte: Kamm & Yalabik (2013) 

O ciclo de vida do projeto descreve o que deve ser feito para terminar algum trabalho; 

já o gerenciamento do projeto descreve o que deve ser feito para controlar e permitir as 

entregas acima. Enquanto o ciclo de vida dos projetos pode apresentar diferentes formas, o 

gerenciamento dos mesmos sempre terá as mesmas etapas, chamadas grupos de processos. 

Estes grupos são iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e 

encerramento, vistos na figura 1.5. Perceba que existem relações entre as figuras 1.4 e 1.5. 

 

Figura 1.5: Grupos de processo segundo o PMBOK 5ªed. 

Fonte: De Oliveira & Chiari (2014) 
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As fases de maior consumo de recursos demandam maior monitoração e controle. Sem 

isso, é fácil o time de projeto perder o foco, não mantendo nenhuma métrica de controle: não 

se sabe quanto do projeto já foi feito, quanto já foi gasto, quanto se gastará até o término e o 

que falta fazer para a finalização do projeto; logo, não existe cronograma real do decorrer das 

atividades. Também se dá pouca atenção à padronização da documentação e a planos de 

contato com patrocinadores ou outros envolvidos. Somado a isso tudo, a equipe não armazena 

de forma concreta todas as informações dos projetos passados, não mantendo uma base para 

os próximos anos. A desorganização faz com que alguns membros se sobrecarreguem e 

acabem não entregando suas tarefas a tempo, com a devida qualidade. Assim, mesmo os 

projetos sendo importantes na formação dos alunos, eles acabam não atraindo os estudantes.  

Nitidamente, é necessária uma grande reformulação da forma de se realizar projetos na 

universidade, dando extrema importância à organização. Assim a questão a ser respondida por 

este trabalho é: como implementar e controlar o modelo “Stage-Gate” no projeto Fórmula 

SAE? “Implementar” aqui engloba todas as ferramentas e formatos a serem usados, o 

organograma, as funções dos cargos, as interdependências e os estágios do “Stage-Gate”. 

Entende-se por “controlar” a criação dos cronogramas e sua atualização, o controle de gastos, 

de consumo e de conclusão de tarefas. 

1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 

 
O objetivo deste trabalho é compreender a aplicação de elementos de gestão de 

projetos em atividades acadêmicas relacionadas a criação de produtos físicos, principalmente 

o modelo “Stage-Gate”. Um grupo de ferramentas será apresentado e aplicado no Fórmula 

SAE, a fim de descobrir a melhor forma de se organizar e controlar o projeto. Este objetivo 

permite que, a longo prazo, o projeto Fórmula SAE se torne uma disciplina da UFF, na qual 

alunos terão contato real com projetos de engenharia. Para isso, as atividades a serem 

realizadas no projeto devem ser bem definidas a fim de criar uma ementa para a nova 

disciplina. Para garantir o sucesso dessa implementação, deve-se entender as diferenças 

básicas de um projeto de engenharia e de uma disciplina na UFF, e também, o modelo “Stage-

Gate” deve ser compatível com a estrutura de provas e horários da universidade.  

Primeiramente deve-se entender o que é um projeto e suas características a fim de 

transformá-lo em uma disciplina. Não existe uma definição única para projeto, mas, segundo 

o guia PMBOK 5ªed. (PMI, 2013), “projeto é um esforço temporário empreendido para criar 

um produto, serviço ou resultado exclusivo”. Uma outra excelente definição é apresentada a 
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seguir, presente na norma britânica BS 6079:2000 (BSI, 2000). “A unique set of co-ordinated 

activities, with definite starting and finishing points, undertaken by an individual or 

organisation to meet specific performance objectives within defined schedule, cost and 

performance parameters” 

Nessa definição estão as principais caraterísticas de um projeto: ele é único, possui 

atividades que são ordenadas com início e fim bem definidos, pode ser composto por qualquer 

número de membros e deve atingir objetivos específicos de tempo, custo e 

performance/qualidade. O fato de o projeto ser único implica que ele nunca se repete em sua 

totalidade ao longo dos anos, o que o diferencia de uma disciplina. Uma disciplina pode ser 

comparada a um processo ou atividade rotineira; ela sempre se repete a cada semestre, com os 

mesmos tópicos e estruturas, havendo quase nenhuma alteração. Sendo assim, como 

transformar um projeto em uma disciplina? A resposta no caso do Fórmula SAE é a utilização 

do “Stage-Gate”, modelo criado pelo Dr. Robert G. Cooper em 1985 (Silveira A., 2013). 

O modelo “Stage-Gate”, cada vez mais utilizado mundialmente, é o centro deste 

trabalho. Ele descreve um fluxo, tanto conceitual quanto operacional, que move o projeto da 

fase inicial até a sua entrega final. Tal modelo divide os esforços em diferentes estágios que 

são separados por decisões gerenciais. Times multifuncionais devem completar uma série de 

atividades e documentos que permitirão a passagem para o próximo estágio.  

O “Stage-Gate” trabalha de forma a ir reduzindo as incertezas do projeto ao longo dos 

estágios. No período inicial de um projeto, diante de um maior número de incertezas, os 

projetistas devem tomar mais decisões. Com o passar do tempo restam menos tópicos a serem 

definidos, até culminar na última decisão e encerrar o projeto. Sendo assim, o “Stage-Gate” 

se adequa perfeitamente à realidade dos projetosem geral, como pode ser visto na figura 1.6. 

 

Figura 1.6: Grau de incerteza no ciclo de desenvolvimento do produto. 

Fonte: Senhoras et al. (2007) 
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Como o modelo é divido em estágios com entregas bem definidas, sua relação com a 

ementa de uma disciplina é enorme. Os alunos passariam pelos “stages” ao longo do 

semestre, estudando os assuntos pertinentes a cada estágio cujos “gates” seriam as provas ou 

trabalhos a serem entregues. Como o objetivo principal deste trabalho é implementar o 

modelo no Fórmula SAE, toda a documentação e diretrizes necessárias serão pensadas e 

testadas, facilitando a futura abertura da disciplina. Outro ponto engrandecedor desta transição 

é que o projeto Formula SAE utiliza todas as máquinas do Laboratório de tecnologia da UFF, 

inclusive as novas máquinas de comando numérico computadorizado (CNC). 

Por fim, o autor espera mostrar como projetos complexos, mesmo realizados por 

alunos de graduação, com limitações de infraestrutura e falta de apoio, podem ser gerenciados 

de forma correta, atingindo os resultados esperados e evoluindo ao longo dos anos. 

1.4 DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA E TEMPORAL DA PESQUISA 
 

Este trabalho será inteiramente baseado no projeto Fórmula SAE na UFF, realizado 

pela Equipe Buffalo de Fórmula SAE desde 2006. A competição Fórmula SAE é uma 

iniciativa da SAE para propiciar aos estudantes a oportunidade de aplicar na prática os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula, desenvolvendo um projeto completo e construindo 

um carro tipo Fórmula. Os trabalhos são realizados em grupos que vêm de diversas 

universidades do Brasil. As equipes melhores classificadas ganham o direito de competir nos 

EUA.  

Os carros construídos pelos alunos passam por provas estáticas e dinâmicas, avaliando 

a performance de cada projeto na pista. Existem também apresentações das equipes, que 

incluem projeto, custo e marketing. Alguns meses antes da competição as equipes devem 

enviar relatórios para o comitê organizador, os quais são analisados por engenheiros 

especialistas, e já valem como a primeira parte da avaliação dos protótipos. Já durante a 

competição as equipes devem demonstrar mais detalhadamente se o carro apresentado no 

projeto equivale com o presente no evento. Todas as provas são pontuadas de maneiras 

diferentes para possibilitar que a melhor combinação de projeto e carro vença a competição. 

Este trabalho se enquadra em um período de competição que se inicia em dezembro e 

termina em outubro; tais datas abrangem dois semestres letivos, permitindo que novos 

membros entrem na equipe ou membros atuais mudem sua área de atuação, o que torna o 

gerenciamento mais difícil. 
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A Equipe Buffalo é composta inteiramente por alunos de graduação, em sua maioria 

de Engenharia Mecânica. O número de membros não é fixo, variando de acordo com o 

organograma traçado. O fato de possuir apenas alunos de graduação implica que, no final dos 

seus devidos cursos, os membros deixem a equipe, acarretando uma alta rotatividade de 

membros, o que provoca perda de informações úteis e muitas mudanças de direção. Para 

contornar este problema, alguns alunos buscam realizar seu projeto de conclusão de curso 

baseado em algum sistema do veículo; isso, além de garantir um projeto técnico de 

excelência, cria um documento que será arquivado pela equipe. 

A UFF cede um espaço para o time de projeto, que é compartilhado com outro projeto 

da universidade, no qual estão presentes softwares e ferramentas para o projeto. A equipe 

também tem acesso ao laboratório das máquinas e, com acompanhamento de alguns 

professores, frequenta diversos laboratórios da UFF. A equipe deve sempre responder à 

Escola de Engenharia e ao professor orientador do projeto, entretanto o projeto do veículo 

cabe somente aos alunos. Como a UFF não possui disciplinas voltadas para o automobilismo, 

muito do conhecimento necessário à equipe é estudado e adquirido por conta própria, o que 

traz novos softwares e tecnologias para o interior da UFF, enriquecendo a todos. Os membros 

do time são treinados a realizar as atividades pertinentes ao projeto e apresentam um produto 

final, fabricado e testado, para a competição. A equipe de forma geral deve pensar que cada 

produto individual faz parte de um todo e muitas vezes deve negociar com patrocinadores 

apoios para tornar a ideia viável. 

 
1.5 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA DO TEMA 
 

O autor deste trabalho foi membro da equipe por quatro anos, o que lhe permitiu, pelo 

lado da competição, aprender muito sobre os requerimentos e informações necessárias para o 

projeto funcionar de forma integrada e, pelo lado da equipe instalada na UFF, visualizar as 

limitações e formas ideais de se trabalhar. Além disso, o mesmo iniciou sua trajetória na 

equipe como ferramenteiro e auxiliar de montagem, tendo grande contato com diversas peças. 

Evoluiu para projetista de estrutura, sistema ao qual todos os outros são integrados, o que lhe 

permitiu um vislumbre de toda a complexidade e interdependências do projeto. Por fim, foi 

capitão e gerente de projeto.  

Como gerente de projeto, o autor notou o déficit de conhecimento em práticas de 

gerenciamento; portanto, para se aperfeiçoar no assunto, o mesmo realizou intercâmbio 

acadêmico na “University of Bath”, onde estudou “Mechanical Engineering with 
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Manufacturing and Management”, curso que engloba todos os aspectos para desenvolver um 

projeto. Os tópicos mais relevantes para o projeto Fórmula SAE e que serão apresentados 

neste trabalho são: desenvolvimento de produtos, controle da fabricação, gerenciamento de 

projeto em geral, criação e contabilidade de empresas, marketing, estratégias de negócio e 

estudo de caso com “Stage-Gate”. 

O autor também estagia na área de gerenciamento de projetos em uma empresa 

multinacional, com capacidade fabril instalada e grandes projetos. Muitas das práticas e 

métricas estudadas são utilizadas no ambiente de trabalho e, portanto, podem ser adaptadas e 

ensinadas no ambiente universitário. Pela atual situação de crise do país, o autor vivenciou 

escolhas gerenciais no estágio para garantir o futuro da empresa. Por exemplo, a procura da 

excelência em performance, onde só os melhores funcionários são mantidos e a união de 

cargos que não precisavam estar separados. 

Em suma, este projeto acarretará melhorias significativas diretamente à Equipe 

Buffalo e indiretamente a outros projetos universitários. Membros que realmente se importam 

com o projeto acabam se apaixonando pelo mesmo e ficando na equipe por muitos anos. Essa 

paixão faz com que o autor queira criar o melhor trabalho possível, levando a Equipe Buffalo 

a se tornar referência de projeto na UFF. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

Este trabalho se inicia com uma revisão da literatura, onde se busca definir os 

principais assuntos relacionados com o tema gerenciamento de projeto. Isto permitiu ao autor 

ter um embasamento teórico para a escolha dos processos e ferramentas que farão parte da 

sistemática de gestão; além de fazer o leitor entender a importância e as nuances de cada área 

de conhecimento que afeta um dado projeto. 

Após esta fase o autor realizou entrevistas e observações de campo na Equipe Buffalo 

ao longo dos anos em que o mesmo foi membro do projeto. Isto possibilitou entender a fundo 

quais eram os principais problemas do projeto e também o que a competição Fórmula SAE 

espera de uma equipe competitiva.Então, foi criada a sistemática que será apresentada neste 

trabalho, a qual terá todas as suas fases definidas e explicadas nas próximas seções.  

Por fim foram observados os efeitos da aplicação da sistemática no projeto e estes 

serão comentados ao final do trabalho. 



 
 
2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 
 

Por se tratar do gerenciamento completo de um projeto, existem muitos assuntos que 

devem ser citados neste trabalho. Dessa forma, o autor separou e organizou os principais 

tópicos de forma a apresentá-los por ordem de importância, apontando quando estes devem 

ser utilizados ao longo do projeto.  A ideia é mostrar de forma cronológica os tópicos que 

devem ser levantados para o melhor gerenciamento possível do projeto.  

Embora o objetivo seja utilizar o modelo “Stage-Gate” para o gerenciamento do 

projeto, é importante apresentar ao leitor o “Project Management Body of Knowlegde” 

(PMBOK). O “Project Management Institute” (PMI) é uma instituição americana que buscou 

juntar todo o conhecimento de gerenciamento de projeto e criar esta área de estudo, reunindo 

todas as boas práticas em gerenciamento de projetos; ele publicou em 1985 o “A Guide to the 

Project Management Body of Knowlegde”. O PMBOK 5ªed. (PMI, 2013), divide o projeto 

em cinco grupos de processos (mostrados na seção 1.2, figura 1.5) e dez áreas de 

conhecimento (ver figura 2.1). Essas áreas são exploradas ao longo de toda a vida do projeto e 

acompanham o “Stage-Gate” também, portanto são um vislumbre de toda informação que 

estará presente neste trabalho. 

 

Figura 2.1: Áreas de conhecimento segundo o PMBOK 5ªed. 

Fonte: De Oliveira & Chiari (2014) 
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Compreender o processo de gerenciamento de um projeto, saber o que deve ser feito e 

quando, é a base para se entender todas as entradas, ferramentas, técnicas e saídas envolvidas 

em tal gerenciamento. 

Antes de entrar em detalhes em cada tópico acima, é importante definir o que é ser 

gerente de projetos, citando seus principais requisitos e habilidades. Qualquer pessoa pode 

aplicar os modelos e processos que serão mostrados ao longo deste trabalho, mas alguém que 

procure desenvolver as habilidades que serão mostradas a seguir conseguirá gerenciar de 

forma muito mais satisfatória. É desejável também que todo o time de projetos incorpore 

essas características para potencializar ainda mais o sucesso. 

2.2 GERENTE DE PROJETOS 
 

O gerente de projetos deve atuar como um integrador e facilitador. Deve garantir que 

cada área envolvida no projeto saiba suas responsabilidades e que estas consigam se 

comunicar de forma satisfatória com as outras. Deve antecipar problemas e realizar um 

planejamento integrado.  Ele é o principal responsável por equilibrar e fazer funcionar a 

“Square Route” apresentada na seção 1.1. 

De Oliveira & Chiari (2014) dizem que, 

 
 “A responsabilidade do gerente de projeto é: assegurar a realização do 
projeto dentro dos padrões de desempenho relacionados às metas, prazos e 
custos, exigindo a integração de todos os fatores concorrentes, como: 
administração da comunicação, recursos humanos, contratos, materiais e 
riscos. ” 
 

Já que o gerente de projetos necessita se envolver com tantas áreas, é comum pensar 

que ele precisa ser especialista no projeto. E esse é um erro fatal que foi vivenciado pelo 

autor. O gerente precisa ser o profissional focado em gerenciamento e não em realizar as 

atividades que cada área separada precisa fazer. Caso ocorra de ele se envolver diretamente 

com alguma responsabilidade de uma área específica, é bem provável que alguma outra 

função gerencial perca o foco e assim atrapalhe o projeto como um todo. Sendo assim, o 

gerente deve ser capaz de colocar especialistas no seu time e garantir que eles realizem o seu 

trabalho da melhor forma possível para, assim, atingir os resultados almejados. Em suma, ele 

deve garantir que cada membro do time saiba suas responsabilidades e se comprometa com as 

entregas no prazo, custo, escopo e critérios de qualidade esperados. 
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Outra principal característica do gerente de projeto é estar alinhado com a estratégia da 

empresa. Ele se torna a ponte entre a estratégia e a equipe de projetos, tendo como 

responsabilidade satisfazer as várias necessidades de cada membro, da equipe e da empresa. 

A figura 2.2 abaixo mostra as habilidades de relacionamento interpessoal essenciais 

aos gerentes, segundo o guia PMBOK 5ªed. (PMI, 2013). 

 

Figura 2.2: Habilidades Interpessoais segundo o PMBOK 5ªed. 

Fonte: PMI (2013 apud De Oliveira & Chiari, 2014) 
 

É importante ressaltar também que existe uma equipe de gerenciamento de projetos. 

Ela exerce funções que auxiliam o gerente e se possível deve partilhar das mesmas 

características citadas acima. 

 
2.3 GRUPOS DE PROCESSO 
 

Será dada uma breve introdução aos grupos de processos de gerenciamento, conforme 

o PMBOK 5ªed. (PMI, 2013) os lista, para melhor entender algumas das principais tarefas a 

serem realizadas pelo gerente e seu time.  

A figura 2.3 a seguir mostra como esses processos se desenvolvem ao longo do ciclo 

de vida do projeto. Perceba que os maiores picos se encontram no meio do ciclo, já exposto na 

seção 1.2 (ver figura 1.4).  
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Figura 2.3: Volume de atividades dos Grupos de processo ao longo do ciclo de vida 

Fonte: De Oliveira & Chiari (2014) 

O projeto evolui com a diminuição das incertezas, fruto da realização das várias 

entregas durante a execução do projeto. Portanto, devem ser evitadas alterações excessivas de 

escopo ou estratégias, principalmente sem justificativa, para evitar fracassos. Para tais 

alterações existe uma área específica de controle de mudanças. No início do projeto as 

decisões a serem tomadas influenciam em muito no produto final, mas, em compensação, os 

custos ainda são baixos, pois poucos recursos estão sendo utilizados. Com o passar do tempo, 

o produto passa a tomar forma e cada vez mais pessoas e setores são envolvidos para 

completar o projeto. Por fim, o produto já está totalmente definido e qualquer mudança terá 

um custo elevado. Caso essas mudanças sejam extremamente necessárias, alterações 

contratuais podem ocorrer, dando mais importância ao setor de controle de mudanças. A 

figura 2.4 a seguir (combinação das figuras 1.4 e 1.6) ilustra tal afirmação.  

 

Figura 2.4: Custo da mudança X Influência no produto ao longo do tempo 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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No caso do Fórmula SAE e outros projetos de engenharia, existem interdependências 

de sistemas ou peças do produto final. Dessa forma, se uma das partes sofre modificações, 

pode ser necessário que as outras também precisem ser alteradas. Se não forem mantidos 

registros de alterações ou as informações de mudanças não forem passadas para o resto da 

equipe, a montagem final pode não dar certo. São esses pequenos detalhes que fazem o 

produto não funcionar perfeitamente e o cliente não ficar satisfeito. 

Para dar prosseguimento ao estudo é preciso entender o que é um processo em si e o 

guia PMBOK 5ªed. (PMI, 2013) o define como o “conjunto de ações e atividades inter-

relacionadas, que são executadas para alcançar um produto, um conjunto, resultado ou serviço 

pré-definido. ”  

Os processos em geral são compostos pelos seguintes elementos fundamentais: 

entradas, procedimentos, papéis e responsabilidades, indicadores e saídas. Dentre estes, os 

três itens abaixo se destacam nos processos de gerenciamento: 

 As entradas - “gatilhos” do processo. Elas fornecem as informações necessárias para 

que o processo possa ser realizado. O PMBOK 5ªed. (PMI, 2013) lista quarenta e sete 

processos de gerenciamento e cada um deles possui entradas específicas, portanto 

existe uma lista densa de informações. É importante definir muito bem o formato das 

entradas e conseguir a aceitação de todos os envolvidos na geração das mesmas; 

assim, se torna natural a equipe criar o documento de forma correta e o processo flui 

tranquilamente. Caso seja algo imposto pela empresa ou estratégia, deve-se mostrar as 

vantagens de tal formato para o fluxo do processo. 

 Os procedimentos - técnicas e ferramentas. Da mesma forma que as entradas, existem 

inúmeras técnicas e ferramentas para serem utilizadas nos processos. Algumas delas 

servem para processos específicos, enquanto outras são mais genéricas. Alguns 

exemplos são: reuniões (para passar informações relevantes ou decidir assuntos 

pendentes), relatórios mensais ou semanais (podem ser voltados para o cliente ou 

internos), análise SWOT (para descobrir o posicionamento da empresa/time em 

relação ao seu redor), técnicas de decisão (para escolher um melhor design ou filtrar 

opções), dentre outras. 

 As saídas - resultados do processo. O PMBOK 5ªed. (PMI, 2013) cita mais de sessenta 

possíveis saídas padronizadas. Algumas delas geram um resultado final que encerra o 

fluxo do processo, enquanto outras servirão de entrada para outros processos, 
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mantendo o fluxo ativo até a última saída. Um bom exemplo disso é o Termo de 

Abertura do Projeto (TAP), que é a principal saída do fluxo de iniciação (para se 

familiarizar com o “Stage-Gate”, seria o Estágio 1) e também é uma das entradas do 

fluxo de planejamento (Estágio 2).  

É importante ressaltar que todos esses processos e entregas são para facilitar o 

gerenciamento e andamento do projeto de forma controlada, mas um excesso de controles 

gera gastos e perda de eficiência; por outro lado, uma falta dos mesmos vai fazer o projeto 

ficar sem controle. Assim, deve-se balancear o uso das informações que serão passadas para 

cada projeto. 

2.3.1 Início 
 

Este é o marco zero. Tudo relacionado ao projeto começa a ser definido aqui e por isso 

é um grupo de processos muito importante para o sucesso do mesmo. Por serem as primeiras 

definições a serem feitas, elas devem estar 100% certas e alinhadas com os objetivos da 

empresa e das partes interessadas. Os processos buscam esclarecer o que é esperado para o 

projeto de maneira mais ampla, sem entrar em grandes detalhes. Devem também ser alinhadas 

as expectativas das partes interessadas com o propósito do projeto, mostrando o escopo macro 

e os objetivos. Todas as partes devem ficar cientes de como a participação delas é importante 

para atingir o resultado final esperado. 

O principal item desse grupo de processos é o TAP, Termo de Abertura do Projeto (em 

inglês, “Project Charter”). Ele é um documento que serve para oficializar a existência do 

projeto e garantir que o gerente possa utilizar os recursos da empresa para realizar o mesmo.  

De forma geral, um bom termo de abertura responde às perguntas abaixo: 

1. Por que o projeto foi concebido? 

2. Quais os resultados esperados? 

3. Qual o trabalho a ser feito? 

4. Quem deverá trabalhar no projeto? 

5. Qual é a data de término prevista? 

6. Quanto se espera gastar com o projeto? 

As respostas dessas perguntas estão presentes em documentos que servem de entradas 

para o termo de abertura. É importante dizer também que cada pergunta apresentada não tem 
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apenas um único documento como resposta; as respostas vêm de informações combinadas das 

diversas entradas que serão mostradas a seguir. Note, então, que, mesmo este sendo o marco 

zero do projeto, ele precisa de outros documentos, que podem ser tanto feitos na iniciação ou 

serem da empresa como um todo. As principais informações desses documentos são: 

 Especificação de trabalho do projeto: este documento contém uma descrição dos 

produtos, serviços ou resultados a serem entregues por um projeto. Às vezes, ocorre 

deste documento ser dividido em diversas partes, mas de forma geral ele sempre inclui 

informações sobre as necessidades do negócio, as características do produto ou serviço 

e quais as metas e objetivos do plano estratégico da empresa para o projeto. Este 

documento serve de justificativa para a existência do projeto, contendo sua motivação 

e resultados esperados. Um exemplo é o Plano Estratégico vindo da diretoria da 

empresa, utilizado pela Equipe Buffalo. 

Caso de negócio: aqui estão presentes todas as informações para justificar o investimento no 

projeto. Pode incluir pesquisas de mercado, expectativas financeiras a curto e longo prazo e 

análise da concorrência. Outros especialistas em economia e marketing, por exemplo, podem 

ser consultados. Um cronograma com os marcos de pagamento do projeto também deve ser 

incluso. A análise de fluxo de caixa presente neste documento é o que mostra se o projeto é 

lucrativo ou não, mas, quando existe um leque de projetos a serem escolhidos, não é só o 

projeto mais lucrativo que é visado. Isso é explicado com a matriz BCG da figura 2.5 

 

Figura 2.5: Matriz BCG para portfólios 

Fonte: Alterado de Stevens (2013)  

Essa matriz foi criada pelo “Boston Consulting Group” para analisar um 

portfólio de produtos ou negócios. No eixo horizontal (x) está presente o “Relative 
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market share”, que compara o espaço da empresa no mercado com o do seu 

concorrente, evidenciando a sua superioridade em relação à concorrência. Já o eixo 

vertical (y) mostra o crescimento do mercado, que está diretamente relacionado com o 

investimento demandado pelo mesmo. Normalmente os produtos mais novos 

necessitam de investimentos maiores e têm crescimento maior. 

A ideia da matriz BCG é que a empresa possua projetos em diferentes 

quadrantes para um suportar o outro. O ideal é ter um ou dois “cash cows”, que são 

projetos maduros, líderes de mercado e, portanto, geram um fluxo contínuo de 

dinheiro. Então, deve-se investir o lucro gerado pelas “cash cows” nas “stars”, que 

são dominantes no mercado, mas precisam de altos investimentos para manter seu 

status. Uma “star” bem gerenciada se tornará uma “cash cow” no futuro (Stevens, 

2013). Quando não há “stars” disponíveis, os investimentos devem ser feitos nas 

“problem child”, as quais estão em um mercado de grande crescimento e, portanto, 

podem se tornar “stars” com o correto gerenciamento. Os “dog”, de maneira geral, 

devem ser eliminados ou vendidos.  

 Acordos: aqui são definidas intenções especiais do projeto, as quais influenciam o 

custo, prazo e qualidade do produto. Normalmente é feito um contrato entre as partes 

contemplando os acordos. Pode ser necessário um contrato quando o projeto esteja 

atendendo alguma demanda de um cliente ou quando quer se estabelecer as “regras do 

jogo”. Raramente existem contratos no meio acadêmico, mas podem ocorrer projetos 

que exigem sigilo ou um comprometimento maior. 

 Fatores ambientais e normativos: em muitos casos os projetos têm impactos diretos na 

sociedade ou meio ambiente, portanto devem ser feitas considerações a respeito. Além 

disso, já existem muitas normas de boas práticas ou de qualidade que podem ser 

exigência no projeto. Nos projetos acadêmicos esses dois pontos levantados devem 

ganhar mais importância, pois formarão profissionais que realmente entendem estes 

requisitos. 

 Ativos de processos organizacionais: a maiorias das empresas possuem processos e 

fluxos bem definidos no seu interior que precisam ser usados no projeto. Normalmente 

o setor de projetos que verifica o histórico da empresa, “templates”, políticas e 

procedimentos a serem seguidos. Só a prática demonstra que um diretório de trabalho 

bem organizado, com os documentos classificados e nomeados corretamente, é 
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extremamente útil para o projeto e o time. O organograma e responsabilidades também 

devem ser definido para o projeto. 

Após mostrar algumas entradas que podem ser utilizadas, fica claro que o Termo de 

Abertura do Projeto contém uma grande variedade de informações e mesmo elas ainda sendo 

de alto nível, sem muito detalhamento, são necessários especialistas para obterem-se as 

respostas. A opinião especializada serve tanto para aspectos técnicos quanto gerenciais do 

projeto, e qualquer um com o conhecimento no assunto pode acrescentar. Técnicas de 

facilitação como o “brainstorming” e resolução de conflitos são úteis para unir as diversas 

ideias no documento final. 

Em conclusão, o Termo de Abertura do Projeto deve conter (De Oliveira & Chiari, 

2014): 

 Propósito do projeto 

 Objetivos e critérios de sucessos mensuráveis 

 Requerimentos de alto nível 

 Premissas e restrições 

 Descrição do projeto em alto nível 

 Descrição dos primeiros riscos 

 Macrocronograma de entregas 

 Orçamento 

 Organograma e responsabilidades 

 Lista das partes interessadas 

A identificação adequada das partes interessadas é de fundamental importância para o 

projeto. Devem ser levantados os níveis de interesse, as expectativas, suas importâncias e 

influências, para que o gerente consiga responder corretamente a cada parte interessada, não 

negligenciando ou tendo trabalho excessivo com nenhuma delas. Na seção 2.4.10 será 

mostrada em detalhe a análise das partes interessadas. 

2.3.2 Planejamento 
 

Este grupo envolve processos de todas as áreas de conhecimento. Um gerenciamento 

cuidadoso, coerente e profissional tem grandes chances de garantir um projeto bem feito. Note 
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que os três vértices do “Iron Triangle” apresentado na seção 1.1 são de extrema importância 

no planejamento, mas são os fatores adicionais presentes na “Square Route” que garantirão o 

sucesso do projeto. Em linhas gerais, deve-se compreender tudo que se precisa entregar e as 

expectativas de tempo, custo, qualidade e necessidades das partes interessadas. Um bom 

planejamento permite que o gerente de projetos tome atitudes corretas quando o inesperado 

ocorrer e também dá embasamento para a alocação de recursos e motivação da equipe. 

Antes de se planejar as áreas de conhecimento em si, se faz necessário planejar como 

será o gerenciamento delas. Por exemplo, é fundamental um plano de gerenciamento de risco, 

mas antes é preciso definir como identificar os riscos, como calcular seus impactos e 

probabilidades. Dessa forma, serão apresentadas a seguir dez maneiras de planejar o 

gerenciamento, cada uma remetendo a uma área de conhecimento: 

1. Planejar o gerenciamento do projeto: este processo gera um documento central que 

define como o trabalho será executado, monitorado, controlado e encerrado. Este 

documento não se limita à etapa de planejamento, sendo necessário sua atualização ao 

longo das outras fases do ciclo de vida do projeto. Ele integra e consolida todos os 

outros planos de gerenciamento, mostrando suas importâncias e fluxos de informação. 

No caso deste trabalho, o gerenciamento da Equipe Buffalo será baseado no “Stage-

Gate”; portanto, o documento apresenta o modelo de gestão, como ele deve funcionar 

ao longo do tempo, seus principais processos, entre outras coisas. Normalmente se 

utiliza como entrada o Termo de Abertura do Projeto e outros documentos de 

planejamento, mas a empresa também tem liberdade de seguir outras direções. Devido 

a importância deste documento, qualquer mudança nele deve ser aprovada pela equipe. 

2. Planejar o gerenciamento de escopo: aqui o plano tem como objetivo descrever como o 

escopo será definido, desenvolvido, monitorado, controlado e verificado. É importante 

incorporar a descrição em alto nível do projeto e as especificações do produto. 

Também deve-se fazer uma apresentação de como os requisitos do produto serão 

analisados, documentados e gerenciados. 

3. Planejar o gerenciamento do cronograma: serão informados como os prazos e durações 

de todas as atividades pertinentes ao desenvolvimento do projeto serão estimados. Os 

dois planos anteriormente citados são utilizados como entrada, de onde se obtêm 

detalhes para a definição das atividades, estimativas de duração e o gerenciamento do 

cronograma.  Outras informações sobre custos, riscos e interesses de terceiros também 

são levadas em conta; por exemplo, o risco de atraso das importações. 
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4. Planejar o gerenciamento de custo: neste processo são importantes o custo e o 

orçamento do projeto. O custo é definido pela estrutura do projeto apresentada no 

escopo; já o orçamento é acordado no início do projeto com as fontes financiadoras. 

Tal orçamento se baseia em uma cotação inicial dos serviços necessários para o 

produto. Com o passar do tempo, muitos fatores podem afetar os custos, como 

variações cambiais e no mercado, o que obrigatoriamente se reverte em um custo final 

diferente.  Como o orçamento acordado no início do projeto não deve mudar, é 

importante que a empresa consiga manter os novos custos abaixo dos custos iniciais. 

Logicamente existe uma margem na cotação inicial justamente para se adaptar a essas 

variações. No Fórmula SAE, como muitos produtos são importados, torna-se 

necessária a análise do câmbio e prazos de entrega no gerenciamento do custo. De 

forma geral o plano deve incluir opções estratégicas, formas de se financiar e técnicas 

como: o retorno sobre o investimento, taxa interna de retorno, fluxo de caixa 

descontado e valor presente líquido. 

5. Planejar o gerenciamento de recursos humanos (RH): indica como o RH deve ser 

definido, mobilizado, gerenciado e por fim liberado. Aqui são estabelecidos os papéis, 

responsabilidades e o organograma, que pode ser do projeto ou da organização. 

Existem três formas bem difundidas para exibição dessas informações: gráficos 

hierárquicos (estrutura tradicional mostrando as posições hierárquicas), gráficos 

matriciais (ligação entre as pessoas e os pacotes de trabalho ou atividades) e formatos 

de texto, quando é necessária uma maior descrição dos cargos (podem incluir 

responsabilidades, autoridade, competência e qualificações). A figura 2.6 a seguir 

mostra um tipo de organograma na forma de gráfico hierárquico. 

 

Figura 2.6: Exemplo de organograma 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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6. Planejar o gerenciamento das comunicações: busca descrever como serão as 

comunicações do projeto, como elas serão estruturadas e monitoradas. A organização 

da empresa, conforme plano anterior, tem um efeito importante nas formas de se 

comunicar. Devem ser analisadas novas tecnologias e métodos de comunicação; 

existem ferramentas bem difundidas, outras mais sofisticadas, algumas gratuitas e 

outras não. Segundo o relatório PMSURVEY.ORG edição 2012 (PMI, 2012), a falta 

de comunicação é um dos principais problemas de projetos. De Oliveira & Chiari 

(2014) mostram alguns cuidados, como: 

 Atenção à linguagem corporal. 

 Ouça ativamente e compreenda o que está sendo dito. 

 Comprove o entendimento da outra parte. 

 Saiba lidar com conflitos. 

 Sumarize as decisões após as reuniões. 

 Cuidado com mensagens escritas, principalmente por e-mail. 

7. Planejar o gerenciamento de risco: descreve como as atividades de gerenciamento dos 

riscos serão estruturadas e executadas. Na maioria dos projetos acadêmicos, os 

impactos dos riscos são muito mais brandos do que em empresas externas; sendo 

assim, raramente se encontra uma análise de risco dentro da universidade. Entretanto, 

além de ser um excelente exercício profissional, a análise evita algumas surpresas ao 

longo do projeto. Deve-se mostrar como será feita a identificação dos riscos, como 

será o registro deles, quais ferramentas serão utilizadas para calcular o impacto e a 

probabilidade e como serão realizadas as ações de mitigação. 

8. Planejar o gerenciamento das partes interessadas: mostra como serão registradas as 

partes interessadas e como mantê-las engajadas no projeto. Normalmente este plano 

inclui os níveis de engajamento reais e desejados de cada parte interessada, o impacto 

das mudanças nas mesmas e o inter-relacionamento e possíveis sobreposições delas. 

Ao longo do ciclo de vida do projeto, o engajamento de cada parte se altera; por 

exemplo: na iniciação, os setores gerenciais têm um maior contato com os 

fornecedores; já na fase de execução, o contato é maior com os clientes. 

9. Planejar o gerenciamento da qualidade: descreve como as políticas de qualidade serão 

implementadas. Cada projeto vai definir o estilo do plano a ser seguido, mas algumas 

vezes as empresas já possuem fluxos de qualidade bem definidos, os quais são 
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incorporados. Alguns itens a serem observados neste planejamento são: certificações 

necessárias, formas de qualificação do produto e atendimento das especificações. 

Juntamente com este plano devem ser criadas métricas de qualidade, que descrevem 

quantitativamente atributos do projeto. 

10. Planejar o gerenciamento das aquisições: descreve como o projeto deve adquirir 

produtos e serviços fora da organização executora. Deve incluir ainda como será o 

registro e gerenciamento das aquisições. Em paralelo a este plano também são 

gerados, documentos para compras em geral, critério de seleção de fornecedores e 

decisões entre a produção própria ou a compra externa. 

Pelo grande número de planos e documentos, nota-se a importância de, primeiramente, 

se planejar como será o gerenciamento e depois garantir o completo entendimento das 

informações presentes neles. Após a conclusão de todos os planos, é hora de se planejar de 

fato o projeto. A lista abaixo mostra a ordem cronológica de processos na etapa de 

planejamento. 

1. Coletar requisitos do projeto. 

2. Definir escopo do projeto. 

3. Criar a WBS (“Work Breakdown Structure”), a estrutura analítica do projeto;  

4. Definir as atividades do projeto. 

5. Sequenciar as atividades do projeto. 

6. Estimar os recursos e duração de cada atividade. 

7. Desenvolver o cronograma do projeto. 

8. Estimar os custos e determinar o orçamento do projeto. 

9. Identificar os riscos do projeto e analisá-los qualitativamente e quantitativamente. 

10. Planejar resposta aos riscos. 

2.3.3 Execução 
 

Neste grupo os planos criados anteriormente começam a ser utilizados, cuja função é 

completar o trabalho a ser feito. São processos para orientar e alocar a equipe de projeto, 

garantir a qualidade e a comunicação e gerenciar as aquisições e as partes interessadas. É de 

fundamental importância que todos os trabalhos a serem realizados estejam integrados e 

voltados para o produto final. Na verdade, a integração é a maior preocupação na fase de 

execução. 
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O projeto é executado por pessoas, portanto é muito importante mantê-las engajadas e 

motivadas para terminar as atividades no prazo. O gerente deve ajudar a equipe a finalizar o 

projeto e ao mesmo tempo atualizas as partes interessadas. A equipe do projeto deve terminar 

de ser composta ao longo desta fase, tendo em vista que mais pessoas podem ser requisitadas; 

existe a possibilidade de terceirizar ou contratar novos funcionários. Devido a essas 

mudanças, faz-se necessário um mapa de disponibilidade dos recursos humanos, onde serão 

analisadas superposição de tarefas e recursos livres. É gerada uma lista com nome, área, 

função, contato e calendário. 

Para manter o desempenho da equipe, técnicas de desenvolvimento pessoal devem ser 

utilizadas, as quais às vezes podem gerar um custo para a empresa, mas é irrisório perto dos 

benefícios adquiridos. Podem ser organizados treinamentos para aprimorar competências 

individuais e da equipe, bem como membros mais experientes devem repassar seus 

conhecimentos. Técnicas de “coaching” e construção do espírito de equipe (“team building”) 

também devem ser utilizadas. Atividades além do trabalho como “happy hour” e eventos 

também contribuem para a integração da equipe. 

A equipe do projeto também deve ser gerenciada e para isso o desempenho dos 

recursos deve ser medido e analisado. Estas informações devem ser passadas aos gerentes 

que, por sua vez, devem fornecer o feedback das realizações aos membros. Caso exista algo 

negativo, evita-se utilizar termos desmotivadores e tenta-se mostrar que a fraqueza é uma 

oportunidade de melhoria, buscando apresentar nas reuniões pontos positivos dos membros. 

Muitas vezes ocorrem conflitos na equipe, o que é extremamente ruim para o projeto. O 

gerente deve ser capaz de gerenciar esses conflitos e administrar as soluções para aperfeiçoar 

o desempenho. 

Outro ponto importante na fase de execução é o gerenciamento das comunicações. 

Partes interessadas externas e a equipe de projeto precisam constantemente de informações 

atualizadas. Para isso são realizadas reuniões, apresentações e divulgações nos canais de 

comunicação da empresa. O principal objetivo da comunicação é que as informações 

necessárias para alguma parte interessada consigam chegar de forma correta até ela quando 

requisitada. Essas informações devem circular em várias direções na empresa e devem ter 

mecanismos de resposta que possibilitem anexos. Perceba que atrelado à comunicação está o 

gerenciamento das partes interessadas. Os canais de comunicação abertos permitem que o 

gerente entenda as necessidades das partes e gerencie suas expectativas; tal fato possibilita 
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também que possíveis mudanças ou riscos notados pelas partes sejam descobertos o quanto 

antes ou até antecipados. 

Durante a execução é conduzida a maioria das aquisições definidas na etapa de 

planejamento. Incluem-se a busca de fornecedores e suas propostas ou orçamentos, a 

classificação e triagem dos mesmos e o fechamento da compra. Dois itens devem ser levados 

em consideração na triagem dos orçamentos: o preço final e a especificação dos itens a serem 

comprados.  Este último ponto leva a outro importante cuidado, que é a garantia da qualidade. 

Pensando no produto, qualidade é quando ele atende a todos os requisitos previamente 

acordados com o cliente, e a análise se inicia desde a inspeção da matéria-prima comprada até 

os testes finais com o produto e embalagem. Já quanto ao projeto, qualidade se refere também 

em auditar os processos da empresa, verificando se eles estão sendo feitos conforme os planos 

criados no grupo de planejamento. 

A expressão “Não conformidade” é muito comum nas auditorias de qualidade.  O 

plano de qualidade mostra como os processos relacionados à qualidade deverão ser feitos. As 

auditorias podem ser feitas em qualquer fluxo dentro da empresa, ressaltando que, 

normalmente, são realizadas por pessoas externas ao processo, para melhor notar 

discrepâncias; elas não devem ser consideradas negativas, tendo em vista que buscam a 

melhoria contínua do processo. Caso haja algum desvio em relação ao planejado, uma não 

conformidade deve ser aberta e arquivada. Por fim, ações corretivas são criadas para 

responder à ela. 

 
2.3.4 Monitoramento e Controle 
 

Este grupo de processos afeta todos os outros, tendo em vista que o controle do projeto 

deve ocorrer desde a iniciação até o encerramento. É necessário rastrear, revisar e regular o 

progresso. Escopo, riscos, mudanças, aquisições e qualidade precisam ser monitorados. 

Segundo De Oliveira & Chiari (2014), “um bom planejamento do projeto juntamente com um 

controle eficaz representam 85% de um caminho bem-sucedido. Os outros 15% vêm da 

iniciação e encerramento apropriados e de liderança ativa ao longo do projeto”. De maneira 

geral, tal grupo busca obter medidas de desempenho, preferivelmente quantitativas, 

comparando-as com o planejado. Estas medidas são as métricas citadas na seção 1.1. 

A figura 2.7 a seguir esquematiza como o grupo de processos monitoramento e 

controle se comporta. Neste monitoramento as métricas são comparadas com limites 

inferiores e superiores definidos no planejamento ou atualizações destes. O resultado gera um 
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“feedback” para a equipe, que pode requerer mudanças. O time, então, controla certos 

parâmetros do projeto a fim de melhorar as métricas.  

 

Figura 2.7: Fluxograma de monitoramento e controle  

Fonte: Alterado de Yalabik (2013) 

É importante ressaltar que durante o projeto muitos desvios podem ocorrer, tanto em 

custo, tempo e qualidade, quanto exigências de terceiros; por isso, devem-se equilibrar as 

mudanças de cada área de conhecimento e fazer o projeto funcionar como um todo.  

As mudanças bem controladas e estudadas podem trazer benefícios ao projeto; 

portanto, volta-se a ressaltar a importância do controle de mudanças. Este controle busca 

analisar o impacto de uma mudança pontual em todas as outras áreas de conhecimento. Por 

exemplo, se ocorrer a atualização de alguma norma que o projeto use, novos requisitos terão 

que ser atingidos para manter o produto certificado por ela. Esses novos requisitos não 

estavam no escopo, muito menos no planejamento inicial e podem ser necessários novos 

materiais, mudando o plano de aquisições. Perceba que a alteração de uma norma, que é um 

agente externo à empresa, acarretou três mudanças diretas em custo, escopo e tempo.  

Para o controle das mudanças, a solicitação deve incluir o que deve ser alterado, quais 

as justificativas e que benefícios serão capturados. A partir daí será feita a análise de impacto 

nas outras áreas. É comum se criar um comitê de mudanças ou reuniões para avaliar e 

autorizar as alterações. O cliente final pode ser incluído caso haja alterações contratuais. 

O monitoramento em geral dos principais itens citados se dá da seguinte forma: 

 Escopo – verificar se o mesmo está sendo atendido conforme previsto. 

 Cronograma – verificar se os prazos estão sendo cumpridos. 

 Custo – verificar se os custos ao longo do projeto não excederão os limites estipulados  

 Comunicações – verificar se as informações estão circulando de maneira certa e 

conforme planejado. 



45 
 

O controle se dá quando são notadas discrepâncias entre os valores monitorados e os 

planejados, tomando-se ações para alterá-los beneficamente. Tal controle do trabalho a ser 

feito envolve reuniões planejadas com os clientes e patrocinadores, as quais servem para ter o 

aceite da entrega do produto ou parte do mesmo. Se a entrega for recusada por não se 

enquadrar nos padrões de qualidade exigidos, atitudes devem ser tomadas, acionando o 

controle de mudanças. 

Por fim, existe o controle dos riscos, das aquisições e partes interessadas. Os riscos já 

foram identificados, classificados e mensurados nos outros grupos de processo, mas, ao longo 

do monitoramento do projeto, novos riscos tendem a aparecer. Podem ser necessárias 

reavaliações conforme as atividades do projeto forem avançando, e deve ser verificado se os 

planos de ação estão sendo colocados em prática. Já o controle das aquisições está relacionado 

ao pagamento de contratos, recebimentos, atrasos e cobranças de multa. Por último as partes 

interessadas precisam ser acompanhadas, ação que deve ocorrer ao longo de todo o projeto. 

 
2.3.5 Encerramento 
 

Este é o último grupo de processos e também deveria ser a última fase de qualquer 

projeto. Todos os fluxos de processos que foram apresentados até agora devem ser 

encerrados, mas, mesmo assim, surgem dúvidas em relação ao que se deve apresentar ao final 

do projeto: Devem ser realizadas comparações entre o planejado e o executado? Devem ser 

apontadas falhas ao longo do percurso? Note, então, que dois aspectos importantes fazem 

parte do encerramento: um é terminar os fluxos de processo, e o outro organizar informações 

válidas para melhorar futuros projetos.  

Quando se chega ao fim de um contrato, seja por rescisão ou conclusão das entregas, o 

projeto deve ser encerrado também. Para isso, tudo que porventura não tenha sido resolvido 

até então tem que tomar um fim. Verifica-se se todo o trabalho foi feito e aceito, eliminam-se 

questões pendentes, bloqueiam-se quaisquer novas aquisições e encerram-se serviços de 

terceiros.  Algumas vezes o projeto tem algumas operações pós-venda ou pós-entrega, como 

cursos e prestações de serviços. Se elas não forem consideradas um novo projeto, também 

devem compor o encerramento do projeto original, que só estará terminado ao fim dessas 

atividades. 

Este trabalho é voltado para projetos de engenharia com um produto no final, os quais 

normalmente passam a impressão de estar encerrados ao término de sua fase de 

desenvolvimento técnico ou de fabricação. Quando o time dá como encerrado o projeto nestas 
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fases citadas, perdem-se muitos benefícios que o encerramento correto poderia dar. Para se 

evitar tal erro, o encerramento formal do projeto deve respeitar os itens a seguir: 

 Lista de Lições Aprendidas (LA) – Tudo o que foi descoberto ao longo do projeto deve 

compor o registro de lições aprendidas, as quais devem ser registradas no momento de 

sua descoberta e consolidadas no encerramento. Essas lições ajudam a melhorar as 

estimativas de tempo e custo usadas no planejamento de projeto, também servindo de 

base de conhecimento para o futuro.  

 Transição para operação – Ação onde o gerente de projetos e a equipe definem o final 

da execução do projeto e o início da operação do mesmo. Para esta transição ser suave, 

é importante que todos os requisitos do time de operação estejam presentes no 

produto, o que é conseguido pela integração dos times de projeto e operação, enquanto 

o produto está sendo concebido. É muito comum, entretanto, encontrar inúmeros 

problemas quando se inicia a operação, o que gera aumentos de custos e atrasos. 

 Aceitação formal – O projeto só é considerado encerrado com a aprovação completa do 

cliente. Busca-se a melhor satisfação possível para ganhar fidelidade do mesmo. 

 Arquivamento da documentação – todos os documentos pertinentes ao projeto devem 

ser armazenados, pois servirão de biblioteca para o futuro. Normalmente usa-se o 

termo “databook” para todos os documentos que acompanham o produto na entrega. 

 Liberação da equipe – Todos os recursos humanos usados no projeto devem ser 

liberados para outras atividades. 

 Reunião de encerramento – É necessária tal reunião para mostrar a todos o fim do 

projeto. Caso isso não seja feito, alguns não saberão se o projeto terminou ou se está 

parado, dando margens a custos indevidos adicionais. Uma apresentação mostrando 

como tudo foi feito, quem participou e quais os resultados e desempenho é importante. 

 Celebração do sucesso – É muito importante comemorar o sucesso de um projeto, já que 

exigiu um árduo trabalho da equipe. Tal comemoração é um reconhecimento e serve 

de motivação a todos os envolvidos.  

 

2.4 ÁREAS DE CONHECIMENTO 
 

Na seção anterior todas as áreas de conhecimento já foram citadas no interior dos 

grupos de processo. Agora serão desenvolvidas uma a uma, a fim de disponibilizar mais 

informações sobre elas. Os quarenta e sete processos definidos pelo PMBOK 5ªed. (PMI, 

2013) serão agrupados nas áreas de conhecimento a seguir: 
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2.4.1 Gerenciamento da Integração 
 

Esta área engloba a identificação, definição, unificação e coordenação de todos os 

aspectos do projeto. Os setores da empresa/equipe são altamente interdependentes, com 

entradas e saídas transmitidas entre eles. Dessa forma a integração interna e externa dos 

setores deve ser a melhor possível. Esta área compreende cinco processos: desenvolver o 

termo de abertura, desenvolver o plano de gerenciamento, orientar e gerenciar, monitorar e 

controlar e encerrar o projeto ou estágio. Os cinco processos citados correspondem, 

respectivamente, aos cinco grupos de processos apresentados na seção 2.3, confirmando que a 

integração é extremamente importante para o projeto. 

O principal aspecto da integração em um projeto é o conjunto de interfaces de cada 

parte que compõe o produto final. Pelo fato de um sistema ter inúmeras ligações com outros, a 

mudança de uma de suas características afetará os demais. Diante disso, um pensamento 

prévio das necessidades dos sistemas ao redor contribui para a qualidade e para uma melhor 

integração. 

 
2.4.2 Gerenciamento do Escopo 
 

Nesta área são detalhadas as características do projeto que são requisitos para o cliente 

e quais são as entregues; nada a mais e nada a menos deve ser feito. A equipe como um todo 

deve saber muito bem do seu escopo para evitar conflitos e garantir que suas entregas 

individuais atendam a demanda. Pode-se dividir o escopo em grupos para facilitar o seu 

gerenciamento. Existe o escopo do projeto, que é o trabalho inteiro do projeto, e também 

existe o escopo de cada sistema ou produto, o que cada parte do projeto precisa fazer para 

completar o escopo total. Da mesma forma que coletar corretamente os requisitos do cliente 

se traduz em um escopo bem definido e aponta para o sucesso do projeto, definir bem o 

escopo de trabalho individual, com base nas necessidades dos setores ao redor, traz 

benefícios. 

Johnson et al. (2014) afirma que o sucesso do projeto é garantido pela entrega do 

escopo dentro do prazo, custo e qualidade. Além disso, pode-se observar na figura 2.8 que a 

principal causa dos fracassos está relacionada a um escopo pobre ou mal definido, culpa tanto 

da complexidade do projeto, quanto de falta de conhecimento para o seu gerenciamento. 

Começar o trabalho sem ter definido completamente o escopo é um erro que contribui mais 

rapidamente para o insucesso do projeto. 
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Figura 2.8: Principais problemas de projetos do país 

Fonte: Adaptado de PMSURVEY.ORG edição 2012 (PMI, 2012) 

O PMBOK 5ªed. (PMI, 2013) sugere seis processos relacionados à gestão do escopo e 

eles compõem os seguintes grupos de processos: planejamento e monitoramento e controle. O 

primeiro engloba planejar o gerenciamento do escopo, coletar os requisitos, definir o escopo e 

criar a “Work Breakdown Structure” (WBS); já o segundo envolve verificar o escopo e 

controlá-lo. 

A seção 2.3.2 apontou as principais características das saídas do processo planejar o 

gerenciamento do escopo. Tais saídas devem conter o que será entregue e como.  Para 

entender exatamente o que se fazer neste processo, serão apresentadas a gestão do escopo, as 

definições dos escopos do projeto e do produto e onde o termo de abertura do projeto e as 

partes interessadas se inserem. 

Primeiramente, o PMBOK 5ªed. (PMI, 2013) diz que a gestão de escopo contempla os 

processos necessários para assegurar que o projeto inclua todo, e somente, o trabalho 

requerido para o seu sucesso. Ele também define “trabalho” como sendo as atividades que 

precisam ser realizadas. Assim, garantir o tempo suficiente para o planejamento do escopo é 

essencial para que a definição do trabalho a ser feito seja correta. 

O projeto, por definição, tem um início e fim bem definidos e produz resultados 

específicos ao longo do seu ciclo de vida. Tais resultados podem ser considerados produtos 

intermediários. Segundo o PMBOK 5ªed. (PMI, 2013), o escopo do produto descreve 

detalhadamente as características ou funções que devem estar presentes no resultado. A 

equipe de projeto deve definir todos os detalhes para a sua construção e, no caso da 

engenharia competitiva, são os detalhes que mais contam. A partir deste detalhamento, o 

escopo do produto pode ser medido e controlado. 

O Termo de Abertura do Projeto (TAP), já apresentado anteriormente, é a certidão de 

nascimento do projeto, que também serve como primeiro contrato, formal ou informal, entre o 
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gerente e o cliente. É importante ressaltar que as boas práticas em gerenciamento de projeto 

mostram que o TAP deve ser o mais formal possível. Ele é o instrumento que apresenta a 

correta definição dos objetivos do projeto e por isso está tão relacionado ao escopo. Segundo 

Richman (2011), “os objetivos de projetos devem definir as condições para a sua conclusão, 

detalhando o que deve ou não ser concluído. Os objetivos também proporcionam critérios 

mensuráveis para o projeto. ” Por tudo isto, os objetivos devem ser muito bem escritos, o que 

pode ser uma dificuldade para a empresa.  

No caso de projetos acadêmicos que têm entregas anuais, os objetivos para o ano 

seguinte normalmente são amadurecidos ao longo do ano vigente, o que facilita sua 

especificação para o futuro. Entretanto, será apresentada uma técnica chamada de SMARTC, 

que melhora a definição dos objetivos (ver tabela 2.1). A coluna “Escala” mostra o grau de 

definição de cada item, sendo 1, totalmente ausente (baixo), e 5, bem definido (alto). Escalas 

altas demonstram objetivos mais claros. A letra “C” muitas vezes é removida quando a 

empresa não quer exibir informações financeiras. 

Tabela 2.1: Técnica SMARTC 

Letra O que é feito Por que é aplicado Escala 

S – Specific 

Devem ser específicos e 

escritos de forma clara e 

concisa. 

Elimina as ambiguidades. 

1 a 5 

M – Measurable 

Devem ser mensuráveis e 

passíveis de reporte no seu 

progresso. 

Define uma medida de 

qualidade para ser avaliada. 

A – Agreed 

As partes interessadas 

devem concordar com os 

objetivos do projeto. 

Estabelece o consenso com as 

partes interessadas. 

R – Realistic 

Devem ser realistas e 

passíveis de serem 

atingidos. 

Ajuda que o escopo seja 

tangível. 

T – Time 
Devem ser orientados para 

uma data final definida 

Estabelece expectativas claras 

de prazo para entrega. 

C – Cost 
Deve apresentar uma 

restrição orçamentária 

Estabelece limites de 

orçamento bem claros. 

Fonte: Alterado de Silveira, G.  et al. (2014) 
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A expectativa das partes interessadas é peça fundamental para o gerenciamento do 

escopo. A letra “A” da técnica apresentada anteriormente está relacionada com as partes 

interessadas, mostrando que o objetivo e as expectativas devem se manter equilibrados ao 

longo do ciclo de vida do projeto.  

Muitas vezes as partes interessadas não conseguem exprimir as suas reais necessidades 

e expectativas e mesmo assim autorizam a execução do projeto. Para Wysocki (2009), “o 

desejo e a necessidade estão bem inter-relacionados, mas fundamentalmente são diferentes”. 

O desejo está associado à solução que os clientes querem; já as necessidades tendem a estar 

associadas a um problema a ser resolvido. 

Coletar os requisitos consiste em definir e documentar as funções fundamentais do 

produto para atender às necessidades e expectativas das partes interessadas. Quanto mais 

quantitativo possível melhor. Após essa coleta, a equipe pode desenvolver uma declaração 

detalhada do escopo, a qual serve de base para a WBS do projeto e, por conseguinte, a criação 

do cronograma, estimativas de custo e dos planos de qualidade. 

Faz-se necessário definir o que é “requisito”, e o guia PMBOK 5ªed. (PMI, 2013) o 

define como uma “condição ou capacidade que é requerida para ser apresentada num produto, 

serviço ou resultado para satisfazer um contrato ou outra especificação formalmente imposta”. 

Em outras palavras, são as especificações das entregas. Tais requisitos precisam ser aprovados 

formalmente pelas partes interessadas e, para que os mesmos estejam sob controle, é 

importante medi-los e testá-los sempre que possível.  

Silveira, G.  et al. (2014) divide os requisitos em diversos grupos, dos quais seis serão 

apontados abaixo: 

 Requisitos funcionais – especificam o que o produto deve fazer. 

 Requisitos não funcionais – demonstram as propriedades que o produto deve ter.  

 Requisitos globais – descrevem em alto nível as definições e propriedades do projeto. 

 Requisitos das partes interessadas – necessidades específicas das partes interessadas. 

 Requisitos de transição – descrevem as capacidades necessárias de forma temporária. 

 Requisitos da qualidade – capturam alguma condição para validar a entrega. 

Tão importante quanto a coleta, é a documentação dos requisitos e, por isso, toda 

empresa deve utilizar alguma ferramenta para isto. Silveira, G.  et al. (2014) apresenta a 

“Requirements Breakdown Structure” (RBS), que é semelhante à WBS, só que lista os 

requerimentos. Na Equipe Buffalo é utilizada apenas uma lista de requerimentos. 
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Por fim deve ser formalizado o escopo do projeto, criando-se, então, a WBS, que 

reparte as entregas em atividades palpáveis para a produção do produto. Posteriormente, são 

feitas inspeções de qualidade, garantindo que o produto entregue esteja de acordo com o 

escopo; isto leva à próxima área de conhecimento. 

2.4.3 Gerenciamento da Qualidade 
 

Três processos fazem parte desta área: planejar a qualidade, realizar a sua garantia e 

controlá-la. O objetivo é garantir que tanto o projeto quanto o produto cumpram os requisitos 

propostos no escopo. A qualidade é uma medida de desempenho do projeto e é de extrema 

importância para a satisfação dos “Stakeholders” (partes interessadas). 

A garantia da qualidade é feita durante a execução do projeto, onde testes 

intermediários e finais devem ocorrer para garantir que o produto e processos estejam 

conforme o nível de qualidade exigido. Já controlar a qualidade está relacionado à 

monitoração das entregas, ou seja, se o produto final é satisfatório ou não, tomando atitudes 

para melhorar o processo e eliminar os erros. No caso do projeto de Fórmula SAE, a 

qualidade se baseia inteiramente na relação entrega versus requerimentos. 

2.4.4 Gerenciamento de Custos  
 

Esta área de conhecimento engloba análises de custo e orçamento, tendo os seguintes 

processos: planejar o gerenciamento de custos, estimar os custos, determinar o orçamento e 

controlar os custos. O gerenciamento de custos é de extrema importância para qualquer 

organização, mas em projetos acadêmicos ele perde um pouco de funcionalidade, tendo em 

vista que muitos são não-remunerados. Entretanto, todo projeto possui aquisições, que 

precisam ser monitoradas para controlar os custos. 

2.4.5 Gerenciamento das Aquisições 
 

Os processos que compõem esta área são: planejar as aquisições, conduzi-las, 

administrá-las e encerrá-las. São estudadas as aquisições de produtos ou serviços de terceiros, 

mas sempre pela ótica do comprador, ou seja, o projeto. Busca-se garantir que ocorra o 

planejamento adequado das compras e que o custo e tempo de entrega sejam condizentes com 

o orçamento e cronograma do projeto. Como citado na seção anterior, esta área é bastante 

presente nos projetos acadêmicos e é a principal geradora dos custos. 
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2.4.6 Gerenciamento de Recursos Humanos 
 

O gerenciamento de recursos humanos é composto pelos seguintes processos: 

desenvolver o plano de RH, mobilizar a equipe do projeto, desenvolvê-la e gerenciá-la. Em 

suma, esta área busca preparar e motivar o time para a realização do trabalho proposto.  

Segundo Davi (2014): 

“A Gestão de Pessoas ocorre através da participação, capacitação, 
envolvimento e desenvolvimento de funcionários de uma empresa, e a área 
tem a função de humanizar as empresas. Muitas vezes, a gestão de pessoas é 
confundida com o setor de Recursos Humanos, porém RH é a técnica e os 
mecanismos que o profissional utiliza e gestão de pessoas tem como objetivo 
a valorização dos profissionais. ” 

Em uma empresa, a gestão de pessoas deve ser feita pelos gestores e diretores, porque 

é uma área que requer capacidade de liderança. 

Por se tratar de capital humano, é necessário mencionar também aspectos de SMS 

(Segurança, Meio Ambiente e Saúde), que engloba todas as diretrizes, internas e externas, que 

a empresa deve seguir em prol destes três itens. Por se tratar de um projeto de engenharia com 

utilização de maquinário e contato com produtos tóxicos, SMS se torna muito importante. No 

âmbito da segurança, três ações principais devem ocorrer: escrever procedimentos de como 

operar as máquinas de forma segura, treinar os operadores e, por fim, demarcar as áreas de 

riscos. Quanto ao meio ambiente, os principais pontos são: o descarte de material (sempre que 

possível valorizar a reciclagem) e a redução do consumo desnecessário. A saúde está 

relacionada às condições de trabalho e seus efeitos nos membros. Procedimentos de segurança 

devem ser seguidos na utilização de produtos tóxicos.  

2.4.7 Gerenciamento das Comunicações 
 

Planejar as comunicações, gerenciá-las e controlá-las são os processos desta área de 

conhecimento. Eles buscam assegurar que toda informação pertinente ao projeto seja coletada 

e documentada, circulando de maneira eficaz pelo time e partes interessadas. Por fim, deve ser 

arquivada no encerramento do projeto servindo de histórico para o futuro. 

Ao longo do ciclo de vida do projeto novas informações surgem ou ocorrem 

mudanças, tanto pelo lado da empresa quanto pelo cliente, as quais precisam ser realinhadas 

por ambas as partes. Estas informações devem chegar ao seu destino final sem perda de 

conteúdo ou mal entendimentos; são caros os efeitos de informações erradas ou não passadas 

e geram retrabalho. A comunicação é afetada diretamente pela integração do time. 
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2.4.8 Gerenciamento de Risco 
 

Esta área de conhecimento possui seis processos: planejar o gerenciamento dos riscos, 

identificá-los, analisá-los qualitativa e quantitativamente, planejar a mitigação dos riscos e 

controlá-los. Deve-se identificar a máxima quantidade de riscos possíveis e criar planos de 

ação para os mais sérios. 

A análise de risco é baseada em dois quesitos: o impacto e a probabilidade do risco. A 

equipe deve tentar obter valores os mais verossímeis possíveis e então realizar ações para 

reduzi-los. Podem existir riscos positivos, ou seja, que trazem melhorarias para o projeto; 

nestes casos, devem ser tomadas ações para melhorar o impacto e probabilidades dos mesmos. 

A figura 2.9 traz um exemplo de efeito da análise de risco, mostrando que, antes de tal 

análise, as incertezas do projeto são grandes; portanto, os limites inferior e superior são muito 

amplos. Após realizar a análise, estes limites são reduzidos para o projeto dar certo, mas tal 

redução faz com que a métrica ultrapasse os limites, podendo causar algum efeito colateral no 

projeto. Para combater isto, ações pontuais são implementadas (são representadas pelos 

desvios dos limites nas zonas de pico do gráfico). 

 

Figura 2.9: Efeito da análise de risco no projeto 
Fonte: Alterado de Yalabik (2013) 

2.4.9 Gerenciamento do Tempo 
 

Sete processos fazem parte do gerenciamento de tempo: planejar o gerenciamento do 

cronograma, definir as atividades, sequenciá-las, estimar os recursos, desenvolver o 

cronograma e controlá-lo. Esta área de conhecimento trabalha com estimativas de tempo para 

que o projeto acabe pontualmente na data exigida pelo cliente.  

Todas as atividades do projeto estão presentes no cronograma, o qual normalmente é 

apresentado em “Gantt charts”. Entretanto, existe uma outra ferramenta, chamada de 

Diagrama de Precedência, que exibe a relação das atividades de forma mais clara. Nele as 

tarefas têm precedentes e são ordenadas de acordo com suas datas de início e fim. A figura 

2.10 é um exemplo deste diagrama. 

Limite Superior 

Limite Inferior 

Limite Superior 
Reduzido 

Limite Inferior 
Reduzido 
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Figura 2.10: Exemplo de Diagrama de Precedência 

Fonte: Elaborada pelo autor 

No exemplo da figura 2.10 três tarefas são exibidas. Percebe-se que a tarefa 

“Realocação” é precedente de “Agrupar Horário dos Membros”; portanto a última só pode 

começar quando a “Realocação” acabar. O diagrama também exibe, na primeira linha, a data 

de início, a duração e a data de término; neste caso, “Agrupar Horário dos Membros” começa 

em 29/11/14, tem a duração de uma semana e acaba em 06/12/14. A cor mais escura na figura 

indica que a atividade faz parte do caminho crítico, ou seja, se atrasar, também atrasará o 

final. 

O interessante deste diagrama são os valores mostrados na terceira linha, que 

representam o atraso permitido de cada tarefa. Como “Agrupar Horário dos Membros” acaba 

dia 06/12/14, esta é a data máxima para o término de todas as tarefas. Entretanto, a atividade 

“Itens Iniciais para adquirir”, que acabaria na data de 29/11/14, pode ser estendida até 

06/12/14 sem atrasar o projeto. Portanto, a terceira linha exibe a última data para o início da 

atividade, o possível atraso e a última data para término. Esta análise é utilizada para poder 

movimentar as tarefas quando os recursos forem escassos, tendo em vista que elas podem ser 

atrasadas ou adiantadas sem prejudicar o projeto como um todo.  

2.4.10 Gerenciamento das Partes Interessadas (“stakeholders”) 
 

Segundo Buysse e Verbeke (2003), o termo “stakeholder” “é qualquer indivíduo ou 

grupo que pode afetar o desempenho da organização ou quem é afetado pela consecução dos 

objetivos da organização”. Portanto esta área é de extrema importância para os projetos e por 

isso é a mais recentemente incluída no guia PMBOK 5ªed. (PMI, 2013), o que reforça ainda 

mais a utilização da “Square Route”, vista na seção 1.1. 

Os principais processos desta última área são: identificar as partes interessadas, 

planejar o gerenciamento das mesmas, gerenciar e controlar seu engajamento. Ela está 

diretamente ligada à comunicação com os “stakeholders”, sendo necessário o gerenciamento 

das expectativas e conflitos de interesse deles. 



 

3 MÉTODO DE PESQUISA 
 

Este trabalho utiliza, como recursos de pesquisa, revisão de literatura, observação em 

campo e entrevista não estruturada. A essência desta pesquisa é de natureza descritiva, 

compondo-se da descrição da aplicação de sistemáticas de gestão em projeto acadêmico 

Fórmula SAE. 

A revisão de literatura se fez necessária, principalmente, para entender todas as áreas 

de conhecimento envolvidas na aplicação de sistemáticas de gestão e apresentá-las de forma 

mais clara, permitindo uma melhor definição de todas as ferramentas que serão apresentadas. 

O embasamento teórico decorrente da revisão de literatura é fundamental para creditar a 

aplicação do modelo sendo proposto.  

A observação teve dois períodos distintos: antes e durante a aplicação do modelo 

“Stage-Gate”. O primeiro engloba os anos em que o autor foi participante do setor técnico do 

projeto Fórmula SAE. Neste período, observou como era a gestão do projeto e quais eram os 

comportamentos dos líderes da equipe, sem participar deste núcleo. Assim, criou-se um senso 

crítico a respeito do que o time deveria ou não fazer para melhorar o projeto, dando origem a 

este trabalho. O segundo período foi relacionado com os efeitos da aplicação da sistemática de 

gestão. Buscou-se descobrir se o novo modelo funcionava ou não no projeto Fórmula SAE, 

procurando, então, melhorias para ele. A observação é útil, pois possibilita uma coleta de 

dados mais rápida e verifica o que a equipe faz de fato. 

A entrevista é uma forma de interação social, onde o entrevistador apresenta uma série 

de perguntas ao entrevistado, buscando recolher dados para a pesquisa. A entrevista não-

estruturada, segundo Laville & Dione (1999), “é aquela em que é deixado ao entrevistado 

decidir-se pela forma de construir a resposta”, e, portanto, tem chances de trazer mais 

informações do que um roteiro de perguntas e respostas previamente pensado. O autor obteve 

informações tanto de antigos gestores do projeto quanto dos novos participantes. 

A pesquisa foi feita a fim de mostrar uma nova visão de uma realidade já conhecida, 

ou seja, descrever as características desta realidade e criar relações entre elas baseadas em 

assuntos já conhecidos, o que define a essência descritiva desta pesquisa. 

 
 
 
 



 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  
 
Esta seção é toda dedicada à implementação do modelo “Stage-Gate” no projeto 

Fórmula SAE feito pela Equipe Buffalo na UFF. Os processos apresentados na revisão 

bibliográfica tornaram-se ferramentas concretas e foram aplicados no projeto. Antes de 

apresentar o modelo escolhido em si, faz-se necessário compreender a dinâmica do projeto 

Fórmula SAE e o funcionamento da Equipe Buffalo. 

4.1 A COMPETIÇÃO FÓRMULA SAE 
 

A competição Fórmula SAE começou nos EUA em 1981 pela carência de engenheiros 

especializados em veículos de corrida. O passar dos anos mostrou que as montadoras 

contratantes dos participantes desta competição ficavam cada vez mais satisfeitas com estes 

novos engenheiros; sendo assim, este projeto tem um apelo técnico de engenharia muito forte, 

e é isto o que as empresas buscam. A gestão de um projeto competitivo e complexo como o 

Fórmula SAE também forma excelentes profissionais da área de gerenciamento; assim, tanto 

aspectos técnicos quanto de gestão devem ser levados em consideração na aplicação do 

modelo “Stage-Gate”. 

Existem dois pontos-chave da competição que precisam ser apresentados: as regras e 

as provas da competição. O primeiro é um documento que contém tudo o que a equipe 

participante na competição precisa fazer. Já que muitos itens são eliminatórios e há punições 

severas, é de suma importância que toda a equipe tenha conhecimento bem claro das regras. 

Esta é uma particularidade de projetos competitivos; por isso, as ferramentas e o modelo 

“Stage-Gate” aplicados são adaptados às regras da competição. É importante ressaltar que, 

quando a equipe não viola nenhuma regra, ela passa uma imagem de preparo e 

profissionalismo aos juízes da competição. 

O segundo ponto diz respeito às provas da competição em si, que são divididas em 

estáticas e dinâmicas. Enquanto nas provas dinâmicas é medido apenas o desempenho do 

carro na pista, nas provas estáticas existem “teamplates” e metodologias, que este trabalho 

definirá na seção 4.13.3. Parte dos pontos da competição vem das provas estáticas; portanto, 

tão importante quanto a organização e o projeto do veículo, é emitir os relatórios exigidos 

nestas provas com qualidade competitiva. 
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4.2 A EQUIPE BUFFALO 
 

A Equipe Buffalo Fórmula SAE, doravante designada “Equipe Buffalo”, é uma 

associação de alunos da UFF, sem fins lucrativos, de cunho educacional, tecnológico, 

científico e social, com prazo de duração indeterminado, com sede no Laboratório da 

Mobilidade (LabMobil). O principal trabalho da Equipe Buffalo é idealizar, projetar, 

desenvolver, construir e operar um protótipo de competição, de alto desempenho, com a 

finalidade de representar a UFF, na categoria de Fórmula SAE. Além disso ela busca 

proporcionar aos seus membros e colaboradores treinamento e condições necessárias à 

realização de todas as etapas do projeto Fórmula SAE.  

A Equipe Buffalo possui duas formas de nomeação de seus integrantes: o 

organograma de cargos e o nível de filiação dos membros. O primeiro apresenta todas as 

subcélulas que fazem o projeto funcionar, onde são notados dois grandes núcleos: o 

administrativo e o técnico. Este organograma será explicado na seção 4.4.2.  O segundo é uma 

forma de classificar os membros de acordo com suas responsabilidades. A Equipe Buffalo 

utiliza, além do professor orientador, cinco níveis em ordem crescente de responsabilidade: 

 Membro Colaborador – São os membros não comprometidos formalmente com a 

equipe, mas que auxiliam direta ou indiretamente; 

 Membro Nível 1 – São os membros recém-ingressados ou reingressados, 

independentemente do período da graduação ou pós-graduação da UFF em que o 

membro se encontra; 

 Membro Nível 2 – São todos os integrantes, alocados em qualquer célula, que 

participam de forma contínua das tarefas da equipe; 

 Membro Nível 3 – São os integrantes da equipe responsáveis por gerenciar o andamento 

do projeto e a integração das células. São divididos em chefes e subchefes de célula, 

designados a representar sua célula na equipe, na Universidade e em qualquer outra 

ocasião. Os gerentes se enquadram nesse nível; 

 Membro Nível 4 – É o membro responsável pelo andamento geral do projeto, pela 

integração da equipe e por representá-la. É o Capitão, que só poderá ser votado para 

tal cargo após ter atingido o Nível 3.  

Por fim, o professor orientador é responsável por orientar, apoiar, esclarecer e 

acompanhar o andamento do projeto, representando a UFF e a equipe na competição.  
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4.3 DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE GESTÃO  
 

4.3.1 Modelo “Stage-Gate” 
 

O modelo “Stage-Gate” possui seis estágios (ver figura 4.1). Percebe-se a semelhança 

de tais estágios com as fases dos ciclos-de-vida já apresentados neste trabalho (ver figura 1.4). 

Esta semelhança se dá em função de a sistemática de gestão escolhida ser a mais equivalente 

possível à realidade de um projeto de engenharia.  

 

Figura 4.1: Modelo “Stage-Gate” da Equipe Buffalo 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Em suma, as definições dos estágios são: 

1. Reorganização e Especificações: abre o projeto, define o time e planeja o gerenciamento 

do projeto. 

2. Estudo de Viabilidade: cria inúmeras soluções para o escopo proposto e filtra as 

melhores ideias. 

3. Revisão do Projeto: verifica se todas as ideias do estágio anterior são coerentes e se 

integram com o resto do veículo. 

4. Projeto Técnico: faz o desenvolvimento técnico das ideias que foram aprovadas no 

estágio anterior. 

5. Fabricação e Montagem: coordena a fabricação, a compra e a montagem das peças do 

veículo. 

6. Testes e Aquisição de dados: testa o veículo para validação do projeto. Neste estágio a 

equipe participa da competição e ocorre o encerramento o projeto, emitindo as Lições 

Aprendidas (LA). 
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Durante os “stages” será emitidos uma série de documentos necessários para o andar 

do projeto; já os “gates” servem para verificar a qualidade dos documentos e se eles foram 

emitidos ou não. O controle destes documentos é feito pelo Mapa do “Stage-Gate”, 

documento que lista tudo o que deve ser emitido em cada estágio (ver figura 4.2). O mapa e 

os “checklists” dos “gates” estão no apêndice A. 

 

Figura 4.2: Mapa do Stage-Gate 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A numeração dos documentos e das peças do projeto é fundamental para a 

organização; portanto, é importante criar um padrão de códigos para arquivar todas as 

informações. Os documentos terão seu código de referência conforme exemplos abaixo:  

 OC-001  

 EBRT-001 

As letras são a abreviação do nome dos documentos e o número é a ordenação de 

emissão dos mesmos; documentos únicos sempre terão final 001. 

As peças do veículo e seus desenhos terão uma nomenclatura diferente, apresentada na 

seção 4.10.1. 
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4.4 STAGE 1 - ABERTURA DO PROJETO 
 

Este estágio é bem semelhante ao grupo de processos Início (ver seção 2.3.1) do 

PMBOK; portanto, é o pontapé inicial do projeto, mostrando a justificativa de ele existir. 

Alguns processos do grupo Planejamento (ver seção 2.3.2) também são iniciados neste 

estágio. Os aspectos técnicos do “Stage 1” serão explorados na seção 4.4.9. No âmbito do 

gerenciamento, o principal documento gerado neste estágio é o TAP, cujas principais entradas 

serão apresentadas abaixo: 

4.4.1 Plano Estratégico (PE) 
 

Antes de entrar nas nuances do projeto em si é preciso definir o Plano Estratégico (PE) 

da Equipe Buffalo. Este plano, com duração de um ano, apresenta a estratégia da equipe para 

o gerenciamento de todo o projeto. No final do ciclo de vida do projeto, a Equipe Buffalo 

deve iniciar a atualização deste plano e isto ficará a cargo da nova gestão. O número de 

referência deste documento é sua sigla seguida pelo ano vigente (por exemplo, PE2015). 

Abaixo segue o uma breve descrição dos tópicos presentes no sumário utilizado no PE2015: 

I. Elaboração: apresenta o objetivo do PE e lista os membros responsáveis pela sua 

emissão. Quanto ao objetivo, em linhas gerais, estabelece o direcionamento que a 

equipe terá no ano vigente. Em relação aos membros, são utilizadas duas colunas com 

os nomes dos envolvidos e suas funções: a primeira diz respeito à gestão anterior e a 

segunda, à gestão futura. Apenas os cargos de caráter gerencial devem participar desta 

elaboração; caso ainda não tenham sido definidos os novos cargos, deve-se convidar 

para participar um representante provisório. É muito importante que os membros 

listados estejam realmente presentes na elaboração do documento. Observa-se na 

figura 4.3 um exemplo de passagem de 2015 para 2016. 

Gestão 2015  Gestão 2016 

Nome 1 
Capitão  

Nome 3 
Capitão 

Nome 2 
Gerente de Projeto 

Nome 4 
Gerente de Projeto 

Etc.  Etc. 

Figura 4.3: Lista de participantes da elaboração 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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II. Análise SWOT: expõe os pontos fortes e fracos da equipe e as expectativas futuras com 

base no que os membros presenciaram no passado. Pode-se citar como exemplo a 

reutilização de algum documento que foi útil para equipe ou a implementação de 

alguma tendência observada na competição. É importante incluir este tópico no PE, 

pois ele, além de servir como base para metas e objetivos, formaliza para toda a equipe 

o que deve ser mantido e o que deve ser alterado, não deixando as ideias apenas na 

memória. 

Como entrada deste tópico é utilizado o documento de Lições Aprendidas 

(LA), que será apresentado na seção 4.14. A análise SWOT exibe de forma bem clara 

as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da equipe. Em inglês seriam 

“strengths”, “wicknesses”, “opportunities” e “threats”, formando a sigla SWOT. A 

figura 4.4 abaixo mostra a análise realizada. Juntamente com este diagrama é 

aconselhável escrever um pequeno texto, explicando alguns dos pontos levantados na 

análise. 

 

Figura 4.4: Exemplo de análise SWOT 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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III. Diretrizes Estratégicas: apresenta a missão, a visão e os valores da equipe. Embora 

possa parecer desnecessário, a definição desses termos é fundamental para consolidar 

a imagem da Equipe Buffalo e diferenciá-la das demais. 

Segundo Ramos (2010), “a missão é o porquê de a empresa existir, se encontra 

o que a empresa produz, previsão de conquistas e como espera seu reconhecimento”, e 

segundo o consultor Sergio Luiz de Jesus (apud Ramos, 2010) “toda missão deve 

orientar os objetivos financeiros, humanos e sociais da organização. ” Sendo assim, a 

missão da Equipe Buffalo foi definida como: 

“Desenvolver um projeto de engenharia de Fórmula SAE completo, que seja 

competitivo e bem detalhado, ao mesmo tempo em que promova a inovação, 

desenvolva os seus integrantes, fortaleça a imagem da UFF e maximize o valor 

agregado aos patrocinadores. ” 

Já a visão, que serve para dar direcionamento à equipe, é um conjunto de 

convicções que mostra onde a equipe gostaria de se ver no futuro. Sendo assim, a 

visão da Equipe Buffalo para os próximos anos é: 

“Tornar-se referência no âmbito de projetos acadêmicos e na competição 

Fórmula SAE, demonstrando profissionalismo e buscando continuamente a inovação 

tecnológica. ” 

Por fim existem os valores, que são as convicções por trás das escolhas do 

modo de conduta da Equipe Buffalo. Segundo Richard Barret (apud Ramos, 2010), 

“numa organização os valores ‘dizem’ e os comportamentos ‘fazem’. ” Os principais 

valores da Equipe Buffalo são: 

 Valorização e respeito às pessoas; 

 Espírito de equipe; 

 Busca pela inovação; 

 Profissionalismo; 

 Desenvolvimento pessoal; 

 Desenvolvimento profissional; 

 Pró-atividade; 

 Paixão. 
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IV. Objetivos estratégicos: funcionam como uma orientação para o crescimento e melhoria 

contínua da equipe. Eles denotam os principais pontos em que se observou a 

necessidade de melhoria e, portanto, devem ser almejados por todos os membros. Os 

objetivos de 2015 foram divididos em três esferas para melhor analisá-los (ver figura 

4.5). 

 

 

 

Figura 4.5: Exemplo de objetivos estratégicos 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

V. Metas e indicadores: como já explicado anteriormente, as metas servem como caminho 

até os objetivos listados nas esferas acima, e cada meta tem um indicador de sucesso. 

Os indicadores podem ser classificados em ótimo, bom e ruim e são medidos ao longo 

de todo o ciclo de vida do projeto, a fim de monitorar o seu comportamento. A 

medição pode ser semanal, mensal, semestral ou anual, como exibida nas figuras 4.6 e 

4.7 a seguir. 
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Figura 4.6: Metas e indicadores da esfera Competição 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 4.7: Metas e indicadores das esferas Equipe e Pessoas e Processos 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.4.2 Organograma e responsabilidades 
 

Os membros devem entrar em um consenso para definir o novo organograma da 

equipe. Este deve ser baseado nos pontos positivos da organização escolhida anteriormente e 

também deve absorver novas ideias ou tendências da competição. O organograma, então, 

precisa ser mostrado à equipe e aceito. Ele é baseado no escopo macro do projeto, onde o 

veículo completo é dividido em sistemas e subsistemas, mais as células gerenciais. O 

organograma 2015 encontra-se a seguir com o porquê desta divisão. 

 

Figura 4.8: Organograma da Equipe Buffalo 2015 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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O capitão é o representante maior da equipe e está ao lado dos principais 

“stakeholders” do projeto: o professor orientador e os patrocinadores internos e externos. 

Logo abaixo do capitão está o gerente de projeto, que é o centro de todo o controle do mesmo. 

Ele e o capitão são os pontos de referência de toda a equipe. Existem também o time de 

marketing e o de fabricação, cada qual com suas responsabilidades. Por fim, abaixo dos 

gerentes, estão as áreas técnicas do projeto, sendo definidas três células principais (Estrutura, 

Motor e Elétrica) e suas respectivas subcélulas, separadas baseadas em seus requerimentos.  

Tão importante quanto definir a células em si, é descrever as principais funções de 

cada uma delas. Em inglês esta lista é chamada de “Job description”. Devem ser definidas as 

funções específicas de cada cargo para facilitar a organização e fazer os membros entenderem 

suas tarefas. É importante ressaltar que muitas funções são afetadas por outras, portanto é 

fundamental que os membros mantenham contato para evitar problemas de integração. As 

principais funções de cada célula são: 

 Capitão  
(Palavras-chave: liderança, integração e relações exteriores) 

Garantir o andamento do projeto   Auxiliar as outras células de gerência 

Fazer o contato exterior      Agendar as reuniões e presidí-las   

Motivar a equipe        Atualizar os documentos principais da equipe 

Tomar decisões        Definir padrão de documentos e nomenclatura 

Representar a equipe       Manter a equipe unida e funcionando 

Fiscalizar, alertar e punir     Definir o Plano Estratégico 

 Gerente de Projeto: 
(Palavras-chave: integração, planejamento e comunicação) 

Definir o cronograma      Passar as informações aos membros 

Avisar sobre eventos externos   Coordenar os eventos e pessoal 

Avisar sobre reuniões      Atualizar os meios de comunicação  

Criar memorandos       Receber pedidos de compra 

Fazer a logística de material   Arquivar notas fiscais 

Organizar o RH da equipe    Planejar o processo seletivo 

Note que algumas funções financeiras e de RH estão presentes nos dois cargos acima. 

Seriam as funções do Gerente de finanças e do Gerente de RH, criando mais duas células 

gerenciais. 
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 Gerente de Marketing: 
(Palavras-chave: imagem, mídia e divulgação externa) 

Fortalecer imagem da equipe    Fazer o contato com patrocinadores  

Promover eventos de divulgação   Gerar conteúdo para os meios de comunicação 

Criar logotipos e “Layouts”    Levantar pontos fortes e fracos da equipe 

Buscar novas parcerias     Tornar a equipe mais conhecida 

    Divulgar o processo seletivo    Procurar novas opções de verbas e serviços 

 Gerente de Fabricação: 
(Palavras-chave: inventário, organização e fabricação) 

Fazer o inventário do laboratório  Organizar a fabricação 

Requisitar novos equipamentos  Manter as maquinas operantes 

Eliminar itens inúteis      Programar cursos para os membros 

Organizar o Laboratório     Defender e aplicar o SMS 

Entender o ferramental necessário Manter os EPIs utilizáveis 

Controlar estoque de consumíveis  Reportar quebras e sumiços 

Entender os fixadores necessários  Manter a documentação da matéria prima 

Nas funções a cima a sigla EPI significa equipamento de proteção individual. Os 

principais podem ser vistos na figura 4.9. No caso do laboratório de máquinas da UFF, são 

necessários os óculos de proteção e as vestimentas de solda. Já para a Equipe Buffalo são 

acrescentadas as luvas e as proteções respiratórias para trabalhar com tintas e pós químicos. 

 

Figura 4.9: Equipamentos de proteção individual (EPIs) 

Fonte: Disponível em < http://www.labormesp.com.br/wp-content/uploads/2015/09/epi-
itens. jpg>. Acesso em: 04/02/2016 
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Restam ser apresentadas as células e subcélulas técnicas. Além das funções principais 

de cada célula é importante citar que todos os cargos devem estudar através do material 

disponível para realizarem suas funções. Além disso, as tarefas de seleção de material, 

organização da fabricação e escolha de fixadores estão presentes em todas as células. 

Como pode ser visto no organograma da figura 4.8, as três células técnicas (Estrutura, 

Motor e Elétrica) respondem diretamente ao gerente de projeto e as subcélulas estão ligadas 

em apenas uma destas três; portanto, cada uma delas reuni as informações do seu grupo de 

subcélulas e as transmite para o gerente de projeto. Esta organização se dá por dois motivos: é 

muito trabalho para um único gerente de projeto coordenar todas as subcélulas 

independentemente e a competição Fórmula SAE exige relatórios que devem ser feitos por 

subcélulas diferentes; assim, as três células principais são responsáveis por unificar as 

informações para completar as exigências. 

As funções das subcélulas técnicas são: 

I. Chefe de estrutura:  

 Subcélula Chassis 
(Palavras-chave: dinâmica veicular, mecânica dos sólidos, MEF e integração) 

Projetar o chassis base      Fazer análise estrutural do chassis 

Projetar suportes        Selecionar formas de pintura 

Projetar o atenuador       Organizar fabricação do quadro 

Fazer a seleção de material    Integrar sistemas do projeto 

Aplicar elementos finitos    Fazer ensaio de rigidez torcional 

 Subcélula Cockpit 
(Palavras-chave: ergonomia e acabamento) 

Fazer estudo de  ergonomia    Projetar “cockpit” interno 

Projetar banco        Projetar encosto de cabeça 

Posicionar cinto       Projetar parede corta fogo 

 Subcélula Suspensão: 
(Palavras-chave: dinâmica veicular, simulação e ajuste do carro) 

 
Projetar pontos de suspensão   Definir razão de instalação 

Escolher pneus e aros      Obter “wheel rates” condizentes 

Escolher molas e amortecedores   Desenvolver a cinemática da suspensão  

Projetar elementos da suspensão  Projetar componentes ajustáveis 

Projetar mangas de eixo     Posicionar sensores 
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 Subcélula Direção: 
(Palavras-chave: volante, passador de marcha e ergonomia) 

Projetar volante        Posicionar eixos de direção  

Projetar caixa de direção     Projetar passador de marchas  

Projetar embreagem      Posicionar cabos 

 Subcélula Freio: 
(Palavras-chave: dinâmica da frenagem, pedais e linha de freio) 

Escolher cilindros       Projetar acelerador 

Projetar linha de freio      Posicionar sensores 

Escolher discos e das pinças    Projetar o cubo de roda 
 

 Subcélula Aerodinâmica e Carenagem: 
(Palavras-chave: design, modelagem e aerodinâmica) 

Desenhar linhas da carenagem   Dividir seções da carenagem 

Projetar dutos de ar      Garantir um excelente acabamento 

Calcular arrasto e “downforce”  Manter o projeto simples e funcional 

Projetar fixações        Determinar melhor forma de fabricação 
 

II. Chefe de motor:  
 

 Subcélula Injeção: 
(Palavras-chave: simulação 1D, injeção eletrônica e economia de combustível) 
 
Ligar o motor        Aprender sobre a “Megasquirt”. 

Ajustar mapa de injeção     Simular no “Ricardo Wave” 

Requisitar dinamômetro     Entender as peças do motor 

 “Megasquirt” é o modelo de injeção eletrônica que a equipe utiliza. Existem outros 

como “Pandoo” e “Fueltech” também no Brasil. “Ricardo Wave” é um software de 

modelagem de motores muito útil para a competição Fórmula SAE e o ramo automotivo. 

 Subcélula Transmissão: 
(Palavras-chave: transmissão por corrente, engrenagens e elementos rotativos) 
 
Projetar Elemento diferencial   Integrar com os outros sistemas 

Projetar mancais       Escolher lubrificante do diferencial 

Projetar eixos        Selecionar rolamentos 

Escolher redução        Fazer análise estrutural 
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 Subcélula Exaustão: 
(Palavras-chave: escapamento, ruído e zonas quentes) 
 
Projetar dutos de escape     Reduzir o ruído 

Projetar fixações       Garantir o melhor funcionamento do motor 

Definir a montagem do sistema  Estudo de ondas de pressão e sonoras 

 
 Subcélula Admissão: 

(Palavras-chave: escoamentos complexos, simulação e fibra de carbono) 
 
Projetar “airbox”       Criar modelo de “plenum” 

Fazer análise de escoamento   Projetar fixações do “plenum” 

Projetar “runners”       Garantir excelente vedação 

Projetar sede dos bicos     Projetar flauta 
 

 Subcélula Arrefecimento: 
(Palavras-chave: refrigeração, dutos e transferência de calor) 
 
Projetar radiador       Escolher mangueiras e juntas 

Posicionar dutos de água     Projetar reservatório de água 

Garantir estanqueidade     Facilitar integração e montagem 

Realizar testes de bancada    Fazer análise dos circuitos hidráulicos 

 
 Subcélula Alimentação: 

(Palavras-chave: Combustível, linha de combustível, bombas e filtros) 
 
Projetar tanque de combustível  Escolher mangueiras e braçadeiras 

Projetar linha de combustível   Projetar bicos injetores 

Posicionar sensores      Posicionar linha e “neck” 

Garantir estanqueidade     Posicionar elementos secundários 

 
 Subcélula Manutenção: 

(Palavras-chave: manutenção de motores, lubrificação e sistema de óleo) 
 
Escolher óleo do motor     Propor melhorias para o motor original 

Realizar revisão do motor    Checar o nível de óleo 

No caso da utilização de “carter” seco, que é uma modificação do motor original, 

novas funções como posicionamento do sistema, escolha de bombas e testes do sistema se 

tornam necessárias. 
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III. Chefe da elétrica:  

 
 Subcélula Eletrônica: 

(Palavra-chave: eletrônica embarcada) 
 
Projetar circuitos       Escolher elementos eletrônicos 

Fazer projeto modular      Garantir segurança e confiabilidade  
 

 Subcélula Cabeamento: 
(Palavras-chave: cabos, conectores e montagem) 
 
Posicionar conduites      Projetar fixação  

Selecionar conectores      Fazer projeto modular 

Modelar em softwares     Fazer gabaritos do chicote 
 

 Subcélula Instrumentos: 
(Palavras-chave: instrumentação e medição) 
 
Posicionar instrumentos      Garantir calibração dos instrumentos  

Entender medições       Criar interface de leitura de dados 
 

 Subcélula Aquisição de dados:  
(Palavras-chaves: sensoriamento e programação) 
 
Fazer aquisição dinâmica    Projetar hardware 

Garantir integração      Criar interface de leitura de dados 
 

 Subcélula Telemetria:  
(Palavras-chave: redes, antenas e transmissão de dados) 
 
Enviar dados sem fio      Projetar hardware 

Receber dados sem fio     Criar interface de leitura de dados 

Projetar antena embarcada    Projetar antena externa 

Para finalizar este tópico, é importante mencionar as realocações de membros do time, 

as quais podem ocorrer por interesses pessoais, ou necessidades da equipe. Este tipo de 

movimentação deve ser aprovado pela equipe e o membro realocado deve estudar o seu novo 

escopo. 
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4.4.3 Escopo de alto nível 
 

Baseando-se na divisão mostrada no organograma, é possível definir o escopo de alto 

nível de cada subcélula técnica. Neste ponto o interesse é mostrar aos membros quais são as 

principais peças que estes terão que projetar ao longo do projeto; esta se mostrou a melhor 

forma de definir o escopo de alto nível, pois permite criar o cronograma e se iniciar o 

planejamento das tarefas. A divisão de 2015 foi conforme tabela 4.1 abaixo. 

Tabela 4.1: Escopo de alto nível de cada subcélula 

Subcélula Peças 

Chassis 
Chassis Gabaritos Buchas de vibração 
Atenuador Suportes Push-bar 

Elementos de fixação (arruelas, parafusos e porcas) 

Cockpit 
Banco Cinto Carenagem Interna 
Encosto de cabeça Assoalho interno 

Elementos de fixação (arruelas, parafusos e porcas) 

Suspensão 

Pneu Aro Manga de eixo 
Conjuntos dos As Links de suspensão Links de convergência 
Link da direção Elementos de ajuste Bellcrank 
Amortecedores Molas Terminais rotulares 

Elementos de fixação (arruelas, parafusos e porcas) 

Direção 

Volante Cubo do volante Engate rápido 
Rolamentos Cruzetas Eixos de direção 
Caixa de direção Engrenagens Extensores 

Passador de marchas 
passador de 
embreagem 

Links puxa-empura 

cabo da embreagem Alavanca do motor Terminal rotular 
Elementos de fixação (arruelas, parafusos e porcas) 

Freio 

Pinças de freio Discos de freio Cubos de roda 
Aeroquip Linhas rígidas Cilindro mestre 
Reservatórios Pedal de freio Pedal do acelerador 

Suporte dos pedais Balance bar 
Interruptor de 
segurança 

Elementos de fixação (arruelas, parafusos e porcas) 

Aerodinâmica 
e Carenagem 

Bico Frente Sidepod 
Asas Assoalho Difusor 

Elementos de fixação (arruelas, parafusos e porcas) 

Injeção Injeção eletrônica (seleção e utilização) 

Transmissão 
Pinhão Coroa Corrente 
Proteção da corrente Mancais Tensionadores 
Diferencial Capa do diferencial Semieixos 
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Eixos Tulipas Trizetas 
Homocinéticas Coifas Lubrificantes 
Rolamentos Terminais rotulares 

Elementos de fixação (arruelas, parafusos e porcas) 

Exaustão 
Primário Secundário Coletor 
Ponteira Suportes Proteção da ponteira 

Elementos de fixação (arruelas, parafusos e porcas) 

Admissão 

Sede dos bicos Runners Juntas de borracha 
Flange de vedação Airbox Venturi 
Corpo de borboleta Filtro Flauta 
o-rings Cabo do acelerador Molas 

Elementos de fixação (arruelas, parafusos e porcas) 

Arrefecimento 
Radiador Mangueiras Dutos de alumínio 
Juntas de borracha Reservatório de água Suporte 

Elementos de fixação (arruelas, parafusos e porcas) 

Alimentação 
Tanque de combustível Filtro de combustível 

Bomba de 
combustível 

Sensor de pressão Mangueiras Conectores 
Elementos de fixação (arruelas, parafusos e porcas) 

Manutenção Óleo do motor (seleção e inspeção) 

Eletrônica 
Componentes 
eletrônicos 

Relés Bateria 

Alternador Bobinas Ventoinha 

Cabeamento Cabos Conectores Conduítes 

Instrumentos Sensores 
Componentes 
eletrônicos 

Suportes 

Aquisição de 
dados 

Arduinos Visores Aquisitor de dados 

Telemetria Roteadores Raspberry pi Antenas 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Perceba que o número de peças é grande, mas existirá um volume maior na montagem 

final. Esta lista não é uma verdade absoluta, é uma primeira aproximação do escopo. Existirão 

alterações até a fase de projeto em si; onde o escopo final estará definido. Por fim, note que 

muitas peças se repetem em sistemas diferentes, por exemplo: conectores, mangueiras e 

elementos de fixação. Os dois primeiros, então, precisam de nomenclaturas diferentes, para 

não atrapalhar o controle do projeto; sendo assim, pode-se ter: mangueira de água e 

mangueira de combustível, a fim de especificar a subcélula correta. Já os elementos de 

fixação se repetem, pois, são peças comuns a todos os sistemas do veículo. 
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4.4.4 Premissas e restrições 
 

Os projetos em geral podem ter premissas ou restrições, tanto por causas internas 

como externas; pode ser alguma necessidade do cliente ou implementação de novos processos 

internos por exemplo. De uma forma ou de outra, é importante incluí-las de forma clara e 

pontual no TAP.  

No caso da Equipe Buffalo, as premissas vêm das lições aprendidas de anos anteriores. 

Os erros e acertos do passado servem de guias para os novos projetos; já as restrições vêm de 

outro documento chamado de Regimento Interno (RI), que são regras estabelecidas pela 

equipe para regulamentar o seu funcionamento. O RI apresenta informações sobre como se 

realizar reuniões, debates e votações, quais são as regras de conduta, quais os direitos e 

deveres dos membros, como realizar desligamentos e outros pontos. Este documento deve ser 

revisado anualmente. 

Deve-se definir também quais serão os “layouts” e “templates” utilizados para a 

documentação. É imprescindível que antes de precisar emitir qualquer documento, o formato 

deste já esteja definido; isto evita dúvidas, atrasos e evita a criação de documentos sem 

padrão.  

Os principais formatos definidos pela Equipe Buffalo são: 

Margens A3 e A4 de desenho        Ordem de Fabricação 

Memorandos              Pedidos de Compra 

Relatórios de Viabilidade          Não Conformidades 

Relatórios Técnicos            Notas e avisos  

Registro de Riscos             Lista de Especificações e Requerimentos 

Panorama               Registro de Patrocinadores 

Análise FMEA             Procedimentos de testes 

Alguns do “templates” acima são utilizados nas reuniões de “gate”; estes serão 

mencionados novamente no texto e estão no apêndice B. 

4.4.5 Análise de riscos 
 

A análise de riscos só ganhará mais conteúdo na próxima fase, onde começam os 

primeiros estudos técnicos; entretanto, já é possível listar alguns riscos baseados, tanto em 

projetos anteriores, quanto em informações do início do projeto. Os riscos são listados e 

classificados no Registro de Riscos (RR), cujo formato pode ser visto na figura 4.10 a seguir.  
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Subcélula

Descrição 
( Por causa de... + existe o risco de... + resultando em...)

Probabilidade Impacto Resultado
Tipo de 
impacto

Plano de ação

 

Figura 4.10: Registro de riscos 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A primeira coluna indica a qual sistema o risco pertence, isto permite descobrir quais 

partes do carro são mais problemáticas e, portanto, devem receber mais atenção. A segunda 

coluna conta com o risco em si. É importante descrevê-lo conforme indicado entre parênteses 

no cabeçalho. Todo o risco começa “ por causa de” algum agente, e então “existe o risco” tal, 

o qual acaba “resultando em” algum efeito. Ao utilizar as frases entre aspas de forma correta 

se torna mais fácil definir e entender os riscos. 

As duas próximas colunas foram introduzidas na seção 2.4.8 e podem receber um 

valor de 1 a 9 (sendo o 9 mais severo). A coluna “Resultado” é a multiplicação das duas 

anteriores e permite descobrir os principais riscos do projeto. Na coluna tipo de impacto 

existem quatro opções: custo, tempo, qualidade e imagem; utilizar a que melhor se adequa ao 

risco. Por fim é informado o plano de ação, que são as tratativas que devem ser realizadas 

para mitigar o risco. Estas devem ser verídicas e passives de ocorrer.  

4.4.6 Estimativa de orçamento 
 

É ideal que se obtenha uma estimativa de orçamento nesta fase do projeto, mas isso 

nem sempre é possível. Esta estimativa e as datas que a equipe irá receber a verba são 

fundamentais para o Cronograma de Gastos (CG) e controle de compras.  

Em adição a isso, estimasse quanto se espera receber de investimento dos 

patrocinadores externos; compondo assim o orçamento do projeto. Quanto mais correta essa 

estimativa estiver, mais seguro será o planejamento de gastos. 

4.4.7 Controle dos patrocinadores 
 

Deve ser dada muita atenção aos patrocinadores. O novo controle é uma atualização 

do ano anterior; são retiradas as parcerias que terminaram, checa-se o que está pendente de ser 

resolvido e iniciasse também a busca de novos patrocinadores.  
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Antes de entrar em detalhes de como classificar os patrocinadores é preciso entender 

como é o processo de patrocínio. Nesta fase de iniciação deve ser criado o Convite a 

patrocínio, documento que serve para o primeiro contato com o futuro patrocinador. Nele 

deve-se explicar o projeto, a equipe, a competição, as atividades, as metas, a divulgação e 

principalmente os planos de patrocínio.  

A Equipe Buffalo divide os patrocinadores em seis níveis diferentes, cada qual com 

um limite de verba; caso a doação passe desse limite, o patrocinador passa para o nível 

seguinte. Então, a equipe oferece alguns benefícios para cada um desses níveis, incluindo: 

divulgação em sites e redes sociais, “banners”, vídeos de agradecimento em grupo e 

exclusivos, logo na camisa e na carenagem, camisas e bonés, participação de eventos e visitas 

ao patrocinador. Conforme o nível aumenta, mais benefícios são incluídos; onde o nível mais 

alto inclui todos os benefícios citados. A figura 4.11 a seguir mostra como estão divididos os 

níveis. 

 

Figura 4.11: Níveis de patrocínio 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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O Registro de Patrocinadores (RP) apresenta informações de como está o contato com 

os patrocinadores e quais são as pendências. Ele tem duas abas principais: a de possíveis 

novos patrocinadores e a dos ativos. Existe também uma terceira aba para arquivar o histórico 

de patrocínio de cada ano. A figura 4.12 abaixo mostra o cabeçalho do RR. 

Empresa
Contato da 

empresa
Status da 

negociação
Setor da empresa Produtos / Serviços Comentários

 

Figura 4.12: Controle dos patrocinadores, aba de negociação 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Primeiro são introduzidos o nome da empresa e o telefone ou e-mail de contato. Na 

coluna “Status da negociação” existem cinco opções: à contatar, aguardando resposta, em 

negociação, sem sucesso e aprovado; elas devem ser atualizadas sempre que um novo contato 

com o patrocinador for feito. Informar também o setor da empresa e na coluna “Produtos / 

Serviços” se informa a modalidade do patrocínio, podendo ser: verba, descontos, produtos ou 

serviços. Além deste controle, manteve-se um fichário com os cartões de contato das 

empresas, criando assim uma fonte física de pesquisa. 

Quando a parceria se consolida a empresa é passada para a próxima aba, onde há 

informações mais detalhadas e são informadas as pendências da equipe (ver figura 4.13). As 

três primeiras colunas são informações já cadastradas na aba anterior e ao se colocar o nível 

do patrocinador na quarta coluna, as pendências aparecem de acordo com o nível informado. 

No exemplo abaixo, o nível colaborador só possui dois benefícios, portanto os outros ficam 

cinza; já o nível bronze possui quase todos os benefícios. Por fim, quando o benefício é 

entregue, coloca-se um “Ok” ao lado da pendência. 

 

Figura 4.13: Controle de patrocinadores, aba dos ativos 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.4.8 Cronograma de entregas 

 
A última entrada do TAP é o cronograma de alto nível, que servirá de base para o 

cronograma das tarefas. As datas são baseadas em todas as outras informações presentes neste 

primeiro estágio e também nas regras da competição (citadas na seção 4.1). As duas premissas 

básicas que devem ser utilizadas para este cronograma são: o projeto tem duração de um ano; 

portanto, existem doze meses para serem programados, e o modelo “Stage-Gate” tem seis 

estágios, que precisam ser posicionados ao longo do ano. 

No Fórmula SAE é uma boa prática reconhecida ter pelo menos 3 meses de testes 

antes da competição, portanto o veículo tem que estar completo e funcional nesta data e não 

apenas no dia da competição. Os juízes dizem que se a equipe termina o trabalho apenas 

durante a competição, é impossível ela ser competitiva. Assim, pode-se definir as durações de 

cada estágio mostrado na seção 4.3: 

1. Reorganização e Especificações: este estágio deve ter uma duração de no máximo um 

mês, permitindo que os processos básicos e a organização estejam prontos antes do 

fim do ano (o projeto se inicia em outubro).  

2. Estudo de viabilidade: este estágio deve ter no mínimo um mês de duração e no máximo 

dois meses. Como existem as festas de fim de ano, ele se estende de novembro a 

janeiro. 

3. Revisão do projeto: este estágio é o mais curto, ele tem caráter de revisão apenas. Deve 

durar de uma a duas semanas. 

4. Projeto técnico: este tende a ser o estágio mais extenso do projeto, portanto deve ter de 

dois a três meses. Caso ainda não tenha terminado em três meses, deve-se encerrar os 

projetos onde eles estiverem, torná-los funcionais e prosseguir. 

5. Fabricação e montagem: se o estágio anterior foi encerrado de forma correta, o estágio 

cinco pode durar apenas um mês. Por segurança, são considerados dois meses, 

pensando também no risco de produtos importados não chegarem a tempo para a 

montagem. 

6. Testes e Aquisição de dados: o último estágio tem a duração mínima de três meses e se 

estende até a competição. 

Os “gates” devem durar no máximo uma semana. A figura 4.14 a seguir mostra o 

Cronograma de Entregas (CE). 
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Figura 4.14: Cronograma de entregas 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 
4.4.9 Aspectos técnicos do Stage 1 
 

Neste estágio o foco é preparar os membros paras as próximas etapas. Assim, é 

obrigação de todos ler o regulamento da competição e realmente entendê-lo, e os membros 

que já sabem seus futuros cargos podem estudar a bibliografia pertinente aos seus sistemas. 

 
4.5 GATE 1 – TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 
 

O primeiro “gate” deve ocorrer para consolidar as informações do primeiro estágio. 

Como já explicado na seção 4.3.1, os documentos emitidos no “Stage 1” serão avaliados, 

usando o Checklist 1. Entretanto, no caso do primeiro “gate”, existe uma pequena diferença 

na reunião: o segundo estágio precisa de um cronograma para suas atividades, o qual só pode 

ser feito depois do primeiro “gate”, pois é necessário ter a organização e o escopo definidos. 

Além disso, a melhor forma de criar esse cronograma é conversar pessoalmente com os 

responsáveis das células; portanto, reuniões devem ser marcadas. Dessa forma, o Checklist 1 

contém uma lista onde serão informadas as datas das reuniões. É preferível marcá-las o mais 

breve possível, ainda na primeira semana do “Stage 2”.  O “checklist” completo pode ser visto 

no apêndice A.2. 

Os documentos que precisam ser entregues no “Gate 1”, conforme indicado no Mapa 

do “Stage-Gate” (ver figura 4.2) são: 

 Plano Estratégico (PE) 

 Regimento Interno (RI) 

 Registro de Riscos (RR) 

 Registro de Patrocinadores (RP)  

 Termo de Abertura do Projeto (TAP) 

 Organograma (normalmente está no interior do TAP) 

 Cronograma de Entregas (CE) 
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4.6 STAGE 2 – ESTUDO DE VIABILIDADE 
 

As reuniões de cronograma, que são realizadas no término do estágio anterior, servem 

de início para o segundo estágio. A partir delas, serão estipulados os cronogramas individuais 

de cada subcélula e o estudo de viabilidade pode ocorrer de fato. Em qualquer projeto, ao se 

começar o desenvolvimento de um produto, é importante se criar uma série de soluções 

diferentes e aos poucos se filtrar a ideia final (solução mais viável). Este processo de criar 

soluções e selecioná-las, é o estudo de viabilidade. 

Dois benefícios diretos podem ser observados deste estágio: primeiro, cada membro 

vai estudar e criar o máximo de soluções possíveis para as suas subcélulas. Isto permite um 

aumento no nível de conhecimento do time e possibilita descobrir uma solução que melhor 

responde a todos os requerimentos do escopo. Perceba que uma única ideia pode concretizar o 

projeto, mais um conjunto de opções aumenta a chance de sucesso. Segundo, este estudo 

elimina qualquer chance de uma ideia, que erroneamente parecia resolver o problema, ser 

desenvolvida até o final, consumindo recursos e tempo. O tempo perdido procurando novas 

ideias e filtrando-as, é recompensado pelo sucesso da solução a ser levada a diante. 

Este é um dos estágios mais importantes deste trabalho, pois nunca anteriormente 

tinha sido implementado na Equipe Buffalo, e poucos projetos acadêmicos apresentam um 

período bem definido de estudo de viabilidade. Além disso serão apresentadas algumas 

técnicas de criação e seleção de ideias diretamente utilizadas no estudo. Outros documentos 

do “Stage 2” também serão apresentados, como: o Controle de Conclusão de Tarefas (CCT), a 

Lista de Especificações e Requerimentos (LER) e, por fim, o Relatório de Viabilidade 

(EBRV), que é o principal documento deste estágio. 

4.6.1 Controle de conclusão de tarefas (CCT) 
 

Com base no escopo de alto nível presente no TAP, devem ser estipuladas quais 

atividades estarão no estudo de viabilidade. Serão escolhidos os itens do escopo que 

demandam mais estudo pela equipe e estes, então, são programados semanalmente. Cada 

subsistema vai ter o seu cronograma individual, cujas atividades terão prazo de início e fim. É 

importante ressaltar que a duração informada nele é meramente indicativa, pois por ser um 

período de pesquisa e definição, é necessária uma flexibilidade para se trocar as atividades de 

ordem ou realizar mais de uma ao mesmo tempo. 

Para o histórico do projeto, o cronograma é feito da maneira convencional utilizando o 

“Gantt chart” (semelhante à figura 4.14), mas para o controle do projeto é criado o Controle 
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de Conclusão de Tarefas (CCT). Este é um documento que deve ser impresso e fixado no 

quadro da equipe onde os membros informam o quanto já foi completado de cada tarefa; basta 

pintar os quadrados correspondentes. Embora seja uma medida aproximada de conclusão, ela 

atende ao controle do processo e a figura 4.15 mostra como exemplo a subcélula chassis. Na 

reunião inicial deste estágio foram decididas as atividades que deveriam ser realizadas e as 

datas de entrega. Cabe então ao membro responsável realizá-las e marca-las no quadro. O 

gerente de projeto, então, checa o progresso e toma as devidas ações. 

 

Figura 4.15: Controle de Conclusão de Tarefas (CCT) 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Este documento terá cerca de quatro páginas, pois cada subcélula tem o seu CCT. Uma 

folha completa deste documento pode ser vista no apêndice B.1. 

 
4.6.2 Estudo de viabilidade 
 

O estudo em si tem dois processos principais: processo de criação de ideias e o 

processo de seleção de ideias. É muito importante que os projetistas criem as mais variadas 

soluções para os problemas e dúvidas do projeto. Deve-se pensar fora da caixa. Por fim, 

selecionam-se as melhores ideias dentre as muitas criadas. Existem muitas maneiras de se 

realizar estes dois processos, mas serão apresentas as formas que o autor achou mais 

interessantes e compatíveis com a natureza do projeto Fórmula SAE. Serão mostradas duas 

técnicas de criação e uma de seleção. 

A primeira técnica que representa o processo de criação de ideias é a famosa 

“Brainstorm”. Nessa ferramenta um grupo de membros deve pensar em todas as soluções 

possíveis, inclusive as mais inovadoras. Cada participante cria soluções e as desenvolve; não 

basta ser apenas um nome, deve existir uma pequena explicação também. Elas então são 

anotadas em “post-its” e coladas em algum quadro, podendo ser separadas por grupos. A 

figura 4.16 mostra um exemplo com sete grupos. 
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Figura 4.16: Técnica de “Brainstorm” com “post-its” 

Fonte: Dekoninck (2013) 

A segunda técnica de criação é chamada de tabela morfológica. Os recursos que o 

produto deve possuir são listados e as várias formas de se possibilitar estas funções devem ser 

pensadas. Também é utilizado “brainstorm” para encontrar as soluções. Por fim, são criadas 

combinações de recursos gerando diferentes ideias finais. A figura 4.17 mostra um exemplo 

de empilhadeira e os círculos são uma solução. 

 

Figura 4.17: Ferramenta tabela morfológica  

Fonte: Dekoninck (2013) 
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Antes de se iniciar o processo de seleção em si, deve-se eliminar, ainda utilizando 

“brainstorm” e discussões em grupo, algumas ideias que sejam muito esdruxulas. Isso irá 

reduzir o tempo da seleção final. A ferramenta utilizada para filtro das ideias é uma tabela de 

pontos. Os principais requisitos são colocados em uma tabela e cada ideia recebe 1 ponto caso 

possua o requisito. Para uma seleção mais apurada, pode-se usar 1, 2 ou 3 pontos em cada 

requisito. A figura 4.18 mostra a seleção entres os diversos tipos de luvas. 

 

Figura 4.18: Tabelas de pontos para o projeto de uma luva 

Fonte: Dekoninck (2013) 

 

4.6.3 Lista de Especificações e Requerimentos (LER) 
 

Um dos aspectos mais importantes do estudo de viabilidade é a iniciação da LER. Este 

documento lista os principais requerimentos das subcélulas e serve para controlar se o projeto 

conseguiu ou não entregar o que era pedido. Em outras palavras, cada subcélula tem seus 

requerimentos que surgem do escopo definido no primeiro estágio; caso todos os 

requerimentos tenham sido respondidos, o projeto se diz com qualidade 100%. Se não, deve-

se estudar o que deu errado. 

Normalmente estes requerimentos são definidos na fase inicial do projeto, mas no caso 

do Fórmula SAE, o período de viabilidade irá mostrar uma série de novas soluções que 

acarretarão em mudanças nos requerimentos, por isso este controle só é iniciado no “Stage 2”. 
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É preciso dizer que o escopo do projeto definido anteriormente se mantém inalterado, mas 

alguns requerimentos para fazer as novas soluções funcionarem só surgem agora. 

Dois aspectos são importantes na LER: o grupo de requerimentos e o nível do 

requerimento. Cada requerimento pode ser classificado em quatro níveis diferentes: 

1. Performance: são os requerimentos relacionados com a utilização do produto. Ou seja, 

devem estar presentes quando o produto estiver em utilização. 

2. Características Físicas: são relacionados com estética, encaixe e tudo que diz respeito a 

geometria do produto. 

3. Qualidade: são os requerimentos que surgem de boas práticas descobertas por conversas 

informais com os juízes, com outras equipes ou em fóruns relacionados.  

4. Meio ambiente: estão relacionados com a preservação do meio ambiente. 

Já o nível do requerimento está dividido em “desejo”, representado pela letra “D”, e 

“necessário”, representado pela letra “N”. O desejo é algum requerimento que traz benefícios 

se o mesmo estiver no produto final, mas na falta dele, o projeto não perde qualidade. Já o 

necessário é algo indispensável para o projeto e, portanto, sua falta é uma não conformidade. 

A figura 4.19 apresenta um exemplo de LER e o modelo completo pode ser visto no apêndice 

B.2. 

 

Figura 4.19: Exemplo de LER da subcélula Cabeamento 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como este documento é utilizado para o controle de qualidade do projeto, é importante 

que ele seja o mais quantitativo possível, pois se torna mais fácil a comparação do planejado 

com o resultado final. Desta forma, pesquisa-se sobre cada requerimento afim de torná-lo o 

mais quantitativo possível. 
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4.6.4 Exemplo de estudo de viabilidade 
 

Para facilitar o entendimento deste estudo, é mostrado um exemplo de estudo de 

viabilidade da peça Chassis: 

 
1. A partir do estudo inicial e informações contidas na LER, sabe-se que um dos 

requerimentos do chassis é possibilitar fácil instalação, alinhamento e soldagem dos 

suportes da transmissão. 

 
2. Com o “brainstorm” dos projetistas surgiram as ideias abaixo: 

a. Remover tubos e prender a traseira com parafusos. Isto se ramifica em utilizar 

uma placa na transversal ou criar uma estrutura de alumínio. 

b. Usar suportes de perfil quadrado ao invés de barras chatas independentes. 

c. Criar estrutura externa e soldar ela no veículo. 

 
3. Inicia-se o processo de seleção de ideias: a última solução tornaria o carro mais pesado, 

o que se opõe a uma das metas básicas do projeto. A estrutura de alumínio, por outro 

lado, ainda é muito complexa para ser desenvolvida em um espaço curto de tempo, 

mas deve ser arquivada como uma ideia para o futuro. Sobraram então duas ideias. 

 

4. Devem ser levantados custos básicos, matéria prima, forma de fabricação e áreas de 

estudo: 

Ideia 1 - Placa de alumínio:            Ideia 2 - Perfis Quadrados 

Custo total: R$ 1.000,00             Custo total: R$ 200,00 

Matéria prima: Chapa grossa de alumínio       Matéria prima: Barra quadrada 

Fabricação: CNC               Fabricação: Esmerilhar e limar 

Estudo: Análise estrutural e simulação         Estudo: Análise estrutural  

 

1)  As duas ideias são incluídas no relatório de viabilidade e a equipe decidirá qual ideia 

será desenvolvida. Deve-se escolher a que melhor atende os objetivos do projeto e se 

integra aos outros sistemas. 
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4.6.5 Relatório de viabilidade (EBRV) 
 

Este é o documento mais importante do segundo estágio. Ele compila todo o 

conhecimento que foi adquirido ao longo do estudo de viabilidade, mostrando: o que 

normalmente é feito na competição, quais outras soluções existem, alguns assuntos que 

demandam mais estudo e principalmente qual a solução mais indicada à ser levada a diante. O 

conteúdo deste relatório deve ser baseado nas atividades presentes no CCT relacionado. O 

ideal é que cada linha do CCT se torne uma ou mais seções incluídas no relatório. Além disso, 

quanto mais ilustrativo o relatório for, melhor; as imagens facilitam o entendimento dos 

sistemas e soluções. A figura 4.10 mostra uma tabela bem ilustrativa, que faz um resumo de 

cada solução possível, incluindo prós e contras. 

 

Figura 4.20: Exemplo de tabela ilustrativa do EBRV 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Para padronizar os relatórios e facilitar sua criação, o sumário do Relatório de 

Viabilidade (EBRV) deve ser conforme abaixo: 

Resumo 

1. Introdução ao projeto 

2. Primeira atividade do CCT 

3. Segunda atividade do CCT 

4. Terceira atividade do CCT 

5. Quarta atividade do CCT 

6. Quinta atividade do CCT 

7. Registro de Riscos (RR) 

8. Conclusão 

9. Bibliografia 

Apêndice – Lista de Especificações e Requerimentos (LER) 

O item sete é uma análise de risco específica da subcélula sendo apresentada. Deve ser 

utilizado o mesmo modelo de Registro de Risco (RR) já apresentado na seção 4.4.5. Na 

conclusão, deve-se explicitar as vantagens e desvantagens de cada solução encontrada; 

devem, também, ser informados os custos e métodos de fabricação. O apêndice é um LER 

específico do relatório, e utiliza o formato apresentado na seção anterior. Após a conclusão de 

todos os relatórios, são compilados o LER e o RR do projeto como um todo. 

4.6.6 Outros aspectos do Stage 2 
 

Além das tarefas a cima, devem ser atualizados alguns documentos emitidos no 

estágio anterior. O escopo de alto nível sofrerá algumas alterações, as quais afetarão 

diretamente o próximo estágio; portanto, o TAP é atualizado com as alterações no escopo. O 

Registro de Patrocinadores (RP) também deve ser utilizado ao longo deste estágio e reuniões 

com patrocinadores devem ser realizadas. 

4.7 GATE 2 – RELATÓRIO DE VIABILIDADE (EBRV) 
 

Neste “gate” o modelo convencional de “checklist” é utilizado e ele pode ser visto no 

apêndice A.3 (chamado de “Checklist 2”).  
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Os documentos que precisam ser entregues no “Gate 2”, conforme indicado no Mapa 

do “Stage-Gate” (ver figura 4.2) são: 

 Todos os Controles de Conclusão de Tarefas (CCT) 

 A Lista de Especificações e Requerimentos (LER) compilada 

 Registro de Riscos (RR) atualizado 

 Registro de Patrocinadores (RP) atualizado 

 Todos os Relatórios de Viabilidade (EBRV)  

4.8 STAGE 3 – REVISÃO DO PROJETO 
 

Este é o estágio mais curto do ciclo de vida do projeto, normalmente ele tem duração 

de uma semana, mas é um dos mais importantes para o sucesso do mesmo. Ele está totalmente 

relacionado com a área de conhecimento integração, explicada na seção 2.4.1. A ideia deste 

estágio é revisar as informações acumuladas até então e checar se existe algum conflito entre 

os sistemas.  

Em projetos de engenharia convencionais esta revisão não é uma fase específica, na 

realidade, são realizadas uma série de reuniões ao longo do ciclo de vida, onde as informações 

são atualizadas e revisadas. Já em projetos de pesquisa e desenvolvimento, uma fase 

específica de revisão traz benefícios indispensáveis para o projeto. Nestes casos, por se tratar 

de alguma tecnologia de ponta e inovadora, é importante que especialistas no assunto 

comentem sobre o desenvolvimento do projeto, tanto comercialmente quanto 

tecnologicamente, a fim de garantir o sucesso da pesquisa. Este período de revisão então serve 

para conseguir conselhos e direcionamento dos especialistas no projeto. 

O projeto Fórmula SAE, de certa forma, se enquadra na categoria de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), pois os integrantes estão sempre estudando novas soluções muitas 

vezes inéditas na universidade ou no mundo; portanto, é importante que o terceiro estágio seja 

de revisão do projeto. Outro ponto crucial é organizar e validar as informações vindas do 

estudo de viabilidade. Durante o segundo estágio muitas ideias surgiram, onde algumas foram 

desenvolvidas, outras se encerraram, e, por fim, elas foram explicadas no EBRV.  Utilizando 

o organograma da figura 4.8 como exemplo, existem dezoito subcélulas técnicas, logo são 

dezoito EBRVs para serem analisados. Somado a isso, o veículo é uma montagem destas 

soluções, exigindo que além delas atenderem seus escopos individualmente, elas devem ser 

capazes de coletivamente se encaixar e montar o veículo final.  
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Em suma, neste período deve ocorrer: 

1. Análise da qualidade das soluções presentes nos EBRVs; entende-se por atender aos 

requerimentos listados na LER e contemplar todos os itens do escopo expostos no 

TAP. 

2. Análise da integração de cada subcélula com a sua adjacente; para isto deve ser 

previamente pensado o que está ao redor. 

3. Compilação das informações anteriores e realização de reuniões com especialistas, 

professor orientador e qualquer parte interessada pertinente. 

4. Definição do escopo final de trabalho, revisado e aprovado, que servirá de base para o 

cronograma do próximo período. 

5. Emissão do Termo de Validação do Escopo (TVE). 

4.8.1 Integração dos sistemas 
 

Dentro do TVE existe um espaço para definição de quais são as subcélulas 

diretamente afetadas pelo sistema sendo analisado. O histórico de outros projetos é a base 

para descobrir estas interdependências. O problema de integração dos sistemas é o que causa 

os maiores atrasos e perda de qualidade no período de montagem; portanto, a análise aqui 

deve ser minuciosa. Os pontos mais comuns de interdependência são os elementos de fixação, 

passagem de dutos, passagem de fios, zonas quentes, peças móveis e formas de montagem. 

Um exemplo de cada um pode ser encontrado abaixo: 

 Elementos de fixação: os parafusos que fixam o motor no chassis. Eles fazem parte da 

subcélula motor ou subcélula chassis? Neste caso foi definido como chassis. 

 Passagem de dutos: as mangueiras de água têm que passar do radiador até o motor sem 

se chocar com outros sistemas. 

 Passagem de fios: O chicote elétrico passa por todo o carro, não podendo ter obstruções. 

 Zonas quentes: O escapamento não pode encostar em nenhum outro sistema por causa 

de sua temperatura. 

 Peças móveis: A coluna de direção não pode ser impedida de girar livremente. 

 Formas de montagem: Deve existir espaço entre os sistemas para permitir a utilização 

de ferramentas de aperto. 

Surgiu uma dúvida no primeiro exemplo: como os elementos de fixação estão 

relacionados com dois ou mais subcélulas, é preciso definir qual sistema será responsável pelo 

seu projeto. Decisões como esta serão recorrentes neste estágio e precisam ser definidas com 
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clareza para evitar retrabalhos, trabalho em dobro ou falta de definição. A figura 4.21 a seguir 

mostra um exemplo de TVE e o modelo completo pode ser visto no apêndice B.3. 

 

Figura 4.21: Exemplo de TVE da subcélula Chassis 

Fonte: Elaborada pelo autor 

É muito importante definir um nome único para a peça. Além disso, sua descrição 

deve ser informada para completar o “Cost Report”, um dos relatórios da competição Fórmula 

SAE. Os “Part numbers” também devem ser únicos e seguir a regra que será apresentada na 

seção 4.10.1; ele referenciará a peça em todos os documentos emitidos. 

4.8.2 Análise dos especialistas 
 

Existem três tipos de especialistas para auxiliar neste período, são eles: 

 Profissionais da área automobilística: infelizmente, no caso da UFF, não existem 

professores especialistas em automobilística no seu corpo docente, mas o 

conhecimento de professores de outras áreas pode ser útil; portanto, eles devem ser 

convidados a participar desta análise. Podem ser convidados também engenheiros e 

palestrantes de cursos ministrados pela SAE.  

 Professor orientador: por ser o representante da equipe, ele deve analisar se encontra 

alguma discrepância nos projetos.  

 Membros antigos: estes tendem a ser os especialistas que mais ajudam o projeto, pois já 

fizeram parte do mesmo no passado. Embora políticas de gestão de conhecimento 

sejam aplicadas nos projetos acadêmicos, grande parte do conhecimento está 

acumulada nos membros que o realizaram.  
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É de extrema importância marcar reuniões com os especialistas e captar as 

informações. Tudo o que for falado na reunião deve ir para a ata da mesma, a qual será 

anexada ao TVE referente. A experiência acadêmica e profissional dos especialistas ajudará a 

equipe na solução de problemas que os membros sozinhos não conseguiam superar. Além 

disso, eles podem analisar os riscos, acrescentando novos e propondo outros planos de ação. 

4.8.3 Iniciação das compras 
 

Neste ponto do projeto, já se sabe muitos itens que devem ser adquiridos. Alguns deles 

tem prazos de entregas longos e precisam ser encomendados o quanto antes. Na Equipe 

Buffalo é utilizado um sistema de Pedidos de compra (PC) que formaliza a necessidade de 

compra de qualquer item, seja ele um item principal, como motor e equipamentos, ou meros 

itens de consumo ou acessórios, como fitas, tintas e extintores. Este sistema evita que 

compras sejam realizadas sem a aceitação prévia e elimina pedidos de reembolso indevidos. 

Um PC é um documento que consta com o que quer ser adquirir, três orçamentos do 

mesmo e quando deve ser pago. Ele é cadastrado no controle de compras e cabe ao gerente de 

projetos e capitão aprovar ou não o pedido. Dois fatores levam a rejeição do pedido: preço 

fora do orçamento ou compra indevida. O primeiro é baseado no orçamento inicial do projeto 

que é repartido entre as células. Essa divisão tem uma certa flexibilidade, mas os valores 

devem ser definidos para se trabalhar com este limite de verba. Com base no escopo do 

projeto e pedidos de compras sendo recebidos, é tomada a decisão de aprovação ou não. O 

segundo ponto é se a compra for indevida, ou seja, algo que ou não precisa ser comprado, ou 

não é de utilidade do projeto. A figura 4.22 mostra uma parte do PC e ele completo pode ser 

visto no apêndice B.4.  

 

Figura 4.22: Primeira parte de um PC 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Esta é a parte principal do PC, que descreve o que quer ser comprado, a quantidade e a 

data de recebimento. No campo descrição deve-se informar o máximo possível sobre o que se 

está querendo comprar; isto evita erros na hora da compra. No campo comprador é definido 

quem irá pagar pelo item e, no caso da Equipe Buffalo, existem três possíveis compradores: a 

UFF, os patrocinadores, ou a equipe em si. Assim, é informado o nome do comprador e o 

endereço completo do mesmo. No “Recebedor” é informado para onde o item será enviado, 

podendo ser a UFF, ou a residência de membros. Esta decisão depende de como o item foi 

comprado e sua urgência, sendo obrigatoriamente enviados à UFF os itens comprados por ela. 

A segunda parte do PC, que pode ser vista na figura 4.23, contém a descrição dos 

fornecedores. São necessários três orçamentos para a compra de qualquer item, salvo quando 

o item é exclusivo de uma única loja (então é feita uma carta de exclusividade). Assim, todo 

PC deve conter três fornecedores diferentes. No primeiro campo é informado o nome e 

endereço da loja e nos outros campos os preços separados como indicado. 

 

Figura 4.23: Segunda parte de um PC 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Com base nos PCs aprovados pelo capitão da equipe, o Cronograma de Gastos (CG) 

pode ser elaborado; o próprio controle de compras cria este cronograma quando os PCs são 

cadastrados. O CG tem a função de mostrar a UFF como devem ser repassadas as parcelas do 

orçamento e também server de para completar o fluxo de caixa utilizado nas apresentações da 

competição. O modelo de CG pode ser visto na figura 4.24. 

 

Figura 4.24: Modelo de Cronograma de Gastos 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Existem sete grupos diferentes de custos, mas nos PCs não existe campo para definir 

isto. Esta definição é feita pelo gerente de projetos, que classificará o gasto no grupo que ele 

mais se adequa. Isto de certa forma obriga também que todos os PCs passem pelo gerente e 

sejam classificados para aparecerem no CG. Os grupos são: 

 Inscrição – São os custos de associar e inscrever os membros na competição. 

Normalmente a associação é paga pela equipe e a inscrição pela UFF. 

 Cursos – São os cursos que a SAE oferece. 

 Permanentes – São itens que são comprados e permanecem no laboratório em posse da 

equipe, mas não acabam com o seu consumo. Eles normalmente se tornam patrimônio 

da UFF. 

 Consumíveis – São os itens que se encerram com o seu consumo. É o maior volume de 

compras do projeto. 

 Serviços – Qualquer tipo de serviço que o projeto precise. 

 Transporte – Qualquer serviço de transporte que a equipe precise. Normalmente é 

fornecido sem custos pela UFF. 

 Competição – São os gastos de estadia, transporte e alimentação durante a competição. 

 

4.9 GATE 3 – TERMO DE VALIDAÇÃO DO ESCOPO (TVE) 
 

O principal tópico deste “gate” é que todos os TVEs estejam emitidos e assinados. O 

“Cheklist 3” lista todas as subcélulas para serem informados seus TVEs individuais e pode ser 

visto no apêndice A.4. 

Os documentos que precisam ser entregues no “Gate 3”, conforme indicado no Mapa 

do “Stage-Gate” (ver figura 4.2) são: 

 Termo de Validação de Escopo (TVE) 

 Pedidos de Compra (PC) e Cronograma de Gastos (CG) 

 Informações de especialistas (normalmente anexado ao TVE) 

 Registro de Riscos (RR) atualizado 

 Registro de Patrocinadores (RP) atualizado 
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4.10 STAGE 4 – PROJETO TÉCNICO 
 

Este é o estágio de desenvolvimento do produto em si. Aqui será feita a materialização 

das ideias do estudo de viabilidade; serão escolhidos os materiais e geometrias, serão feitas 

análises estruturais e de falha, serão realizados experimentos e por fim emitidas as ordens de 

fabricação. Esta costuma ser a parte do projeto que os membros mais gostam, pois podem usar 

seus conhecimentos diretamente, mas também, é uma fase difícil, pois serão tomadas muitas 

decisões importantes para o funcionamento do veículo. Quando se pensa em um projeto de 

engenharia, é esta fase que vem à tona; entretanto, os três estágios anteriores servem de base 

para o projeto técnico e sem eles é impossível atingir um resultado final satisfatório, não 

importando quão perfeitos sejam os cálculos e análises. 

Da mesma forma que no segundo estágio, é necessário definir um cronograma de 

atividades, mas agora são as atividades de projeto em si. Diferentemente do CCT exposto na 

seção 4.6.1, que só exibia de seis a sete atividades, o projeto técnico precisa de uma 

ferramenta com capacidade bem maior. Para planejar estas atividades serão seguidos os 

tópicos da seção 2.3.2, que são: 

1. Coletar requisitos do projeto – Foi feito na LER. 

2. Definir escopo do projeto – Foi feito no TVE. 

3. Criar a WBS (“Work Breakdown Structure”). – WBS é a primeira ferramenta que será 

introduzida neste estágio. 

4.   ao   8.   Planejar e controlar as atividades, o cronograma e o custo – A segunda 

ferramenta deste estágio é onde ocorre o planejamento em si, ela é chamada de 

Panorama. 

9. e   10. Riscos do projeto – O RR faz este controle. 

4.10.1 Work Breakdown Structure (WBS) 
 

A primeira ferramenta deste estágio é a que transforma o escopo em atividades. O item 

individual presente no TVE se torna um conjunto de materiais, que sofre uma série de 

processos para se tornar o produto final. Além disso são informadas as ferramentas e 

equipamentos que precisam ser utilizados. A WBS possui duas partes bem definidas: a 

primeira faz a descrição dos itens e a segunda informa o custo dos mesmos. A primeira seção 

é de extrema importância para o controle do projeto, enquanto a segunda serve para completar 

o “Cost Report”.  
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O melhor fluxo para completar esta ferramenta é:  

1. O gerente de projeto faz uma versão preliminar completa da WBS; 

2. A WBS é repartida conforme as subcélulas e cada uma delas complementa a primeira 

seção da sua parte individualmente.  

3. As seções retornam ao gerente de projeto, que as unifica na WBS intermediária. 

4. O gerente de projeto marca reuniões com os responsáveis por cada subcélula e 

complementa a segunda seção da WBS. 

5. Por fim a WBS final é revisada e aprovada. 

A WBS é baseada numa estrutura “top-down”, ou seja, divide-se o veículo em partes 

cada vez menores e mais detalhadas até se chegar aos elementos únicos. O fluxo utilizado é: 

Montagem  >>   Peça ou Elemento de fixação  >>   Material  >>   Processo  >>   Ferramental 

A montagem é um conjunto de componentes que se encaixa diretamente nas outras 

subcélulas. Já as peças são componentes individuais que compõe esta montagem; entende-se 

por componentes individuais tudo aquilo que não puder mais ser dividido ou foi comprado 

pela equipe e não sofreu alteração. As peças por sua vez são construídas de diferentes 

materiais e cada um deles precisa de um grupo de processos de fabricação para sair do estado 

de matéria-prima. Por fim, alguns processos usam itens especiais, como moldes ou gabaritos.  

Além de listar todos estes pontos de forma visual e clara, cada linha da WBS recebe 

um código, que é sua rastreabilidade. No caso das montagens e peças é necessário informar a 

versão que elas estão, as outras linhas não possuem versão. A figura 4.25 mostra a WBS. 

 

Figura 4.25: Estrutura da 1ª seção da WBS 

 Fonte: Elaborada pelo autor  

 

Neste exemplo a cima, o sistema exposto é o BR1000, e ele é composto pela 

Montagem 1. Note que a borda ao redor desta montagem está ligada às peças 1 e 2; portanto, 

estes dois componentes fazem parte única e exclusivamente desta montagem. Pode acontecer 
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de materiais avulsos serem utilizados nas montagens, não estando dentro de peças definidas. 

Estes materiais são listados primeiro, e no exemplo, tem-se o Aço 1 e o Alumínio 1. Usando o 

Aço 1 como exemplo, este material sofre o processo de fabricação Solda 1, o qual precisa do 

Molde 1 para se concretizar. Note que as bordas em volta dos itens sempre se estendem a 

todos os seus dependentes. 

Na coluna Código é informada a rastreabilidade. No caso de materiais, processos e 

“tooling” são utilizadas listas que a SAE divulga para o “Cost Report”. Originalmente as 

listas não vem numeradas, mas basta a equipe acrescentar uma coluna de referência. Como a 

SAE atualiza esta lista todo ano, faz-se necessária a atualização da ferramenta. Os códigos são 

compostos por cinco dígitos: os dos primeiros são letras que indicam a que tipo se referem, 

sendo “MA” para materiais, “PC” para processos e “TO” para “toolings”. Pode aparecer 

também o “FS” que são os elementos de fixação, eles aparecem na mesma coluna das peças. 

Os três últimos dígitos são a ordenação da tabela da SAE, indo de 1 a 999. São exemplos: 

PC075, que se refere a Solda 1 e MA200 que se refere ao Aço 2 (ver figura 4.25).  

No caso das montagens os códigos também possuem cinco dígitos, onde o primeiro é 

sempre a letra “A”, de “Assembly” (montagem em inglês). Os dois próximos dígitos são os 

dois primeiros números presentes no código da subcélula. No exemplo a subcélula é “Freios” 

(ver figura 4.8), a qual possui o código BR1000; portanto os dois dígitos são “10”. Um outro 

exemplo seria FR3100, onde os dígitos são “31”. Os dois últimos dígitos são dezenas 

seguindo a ordenação que estiverem listados na WBS; portanto, 10, 20, 30, indo até 90. 

Alguns exemplos de códigos completos são: A1010, A3330 e A4050. 

No caso das peças, é utilizado como base o código da montagem a qual elas fazem 

parte, retirando-se a letra “A” do início e acrescentando-se um quinto dígito numérico. 

Quando existirem mais de dez peças por montagem, altera-se o quarto dígito, continuando a 

numeração. Por exemplo, existem as peças 10101 e 10113, que fazem parte da montagem 

A1010. 

Na coluna “Versão” é informada em qual revisão de projeto as montagens ou peças se 

encontram. Esta versão é composta por duas letras. A primeira letra representa a revisão do 

design da peça em si, enquanto a segunda letra representa a revisão do processo de fabricação 

da peça. 

A segunda seção da WBS é a parte onde se informa o custo e as quantidades de 

fabricação. Ela também é baseada nas tabelas da SAE citadas anteriormente. Esta parte da 
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WBS só deve ser preenchia após o término da primeira seção, pois ela se modifica 

automaticamente conforme são acrescentadas mais informações. Ao informar o código 

corretamente, a planilha irá se modificar segundo àquela referência, onde: precisam ser 

imputados dados nos campos cinza escuros, não devem ser modificados os brancos e não 

precisam ser preenchidos os cinza claros. A figura 4.26 demonstra as cores e informações. 

 

Figura 4.26: Estrutura da 2ª seção da WBS 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Usando o PC075 como exemplo, segundo as tabelas da SAE, este processo precisa de 

duas dimensões, ambas em centímetros (cm). Além disso ele tem “multiplier” 3, fator também 

informado nas tabelas. Após incluir as dimensões, no caso: “size 1” igual a 3 e “size 2” igual a 

3, o preço unitário é $ 1.35; valor calculado automaticamente. No caso de montagens e peças, 

é necessário informar a quantidade das mesmas também, calculando assim o custo total delas. 

A coluna SAE help são dicas da SAE para o preenchimento dos campos cinza escuros. 

Esta segunda seção tem a única função de completar o “Cost Report”, mas o formato 

exigido pela competição é diferente do emitido pela WBS. Então, a própria planilha da WBS 

consegue traduzir para o formato final, mas para isso todas as informações têm que ser 

preenchidas corretamente. O processo de emissão e revisão das duas partes da WBS é função 

do gerente de projeto e dos membros, mas a emissão do “Cost Report” é feita apenas pelo 

gerente. Um modelo completo de WBS pode ser visto no apêndice B.5. 

4.10.2 Panorama 
 

A segunda ferramenta deste estágio é a que faz o controle geral de todo o 

planejamento e incorrido do projeto; ela se estende até os quarto e quinto estágios também. 

Esta ferramenta tem quatro seções principais, as quais serão explicadas detalhadamente a 

seguir. Em outra aba da planilha se faz o cadastro dos PCs e o CG é gerado. 

A primeira seção lista todas as atividades que devem ser realizadas ao longo do projeto 

técnico. A WBS é a entrada para esta ferramenta, de onde cada peça ou montagem se tornará 
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um grupo de atividades a serem completadas para finalizar o projeto. É importante ressaltar 

que cada subcélula do projeto terá sua seção individual e na figura 4.27 abaixo tem-se o 

exemplo do sistema EN2500, que é a Alimentação (ver figura 4.8). 

 

Figura 4.27: Exemplo da primeira seção da Panorama 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A coluna “Atividade” lista o trabalho a ser feito e, normalmente, a ordenação das 

atividades é: projetar a peça X, orçar o material da peça X, definir a fabricação da peça X e 

plotar o desenho da peça X. Nas colunas “HH” e “Término”, é feito o planejamento em si. 

Este planejamento das atividades é feito em horas por semana, facilitando com que os 

membros integrem os planos de estudos da UFF (também em horas por semana) com as 

atividades semanais do projeto. Sendo assim, na coluna “HH” é informada quantas horas 

estima-se gastar em cada atividade (estimativa baseada em projetos anteriores). Já na coluna 

“Término”, é informada em qual semana se espera acabar a atividade. Como o terceiro estágio 

tem duração de dois a três meses, existem doze semanas disponíveis para planejamento, 

podendo ocorrer atividades que durem mais de uma semana. As outras duas colunas 

informam a que peças as atividades se referem. Os códigos e nomes são retirados da WBS, 

mas os elementos de fixação são uma exceção e recebem: o código “FS000” e o nome 

“Fixadores”. 

Após o preenchimento, a ferramenta informa quantas horas serão gastas no projeto e 

em qual semana se espera encerrar as atividades. Então, no campo “Responsáveis” devem ser 

preenchidos os nomes dos membros da subcélula em questão e também quantas horas eles 

têm disponível na semana. 

A segunda seção da Panorama mostra de forma ilustrativa o planejamento da seção 

anterior. Ela informa quantas horas serão gastas por semana e se há a necessidade de horas 
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extras. Estas horas extras são calculadas pela diferença do tempo disponível pelos membros 

naquela semana e o que foi planejado, mas o ideal é que não existam horas extras.  

A figura 4.28 mostra esta seção, e percebe-se que a quarta atividade está dividida entre 

as semanas dois e três. 

 

Figura 4.28: Exemplo da segunda seção da Panorama 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A terceira seção é bem parecida com a segunda, mas nela é informado o que realmente 

aconteceu durante a semana. Esta seção deve ser preenchida pelo gerente de projetos, o qual 

precisa marcar reuniões ou conversas com os membros para saber quantas horas eles estão 

realmente gastando nas atividades. No lugar das horas extras, esta seção mostra o que faltou, 

ou seja, quantas horas que deveriam ser gastas, mas não foram. A figura 4.29 mostra essa 

seção e no exemplo a terceira semana ainda está sendo atualizada.  

 

Figura 4.29: Exemplo da terceira seção da Panorama 

Fonte: Elaborada pelo autor 

É muito importante dizer que se os membros mantiverem uma política de agenda 

pessoal, onde os mesmos escrevem as atividades que estão realizando no dia-a-dia, além de 
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facilitar concluir o relatório técnico, esta terceira seção se torna mais fácil de ser preenchida. 

Os gerentes e capitão devem fomentar o uso da agenda pessoal. 

Comparando as figuras 4.28 e 4.29, nota-se que a segunda e terceira atividades 

atrasaram, mas mesmo assim acabaram e gastaram a quantidade de horas planejada sem 

atrasar o projeto (explicação na seção 2.4.9). 

A última seção da Panorama é a única que se torna um documento impresso. Ela 

resume todas as informações das três seções anteriores em gráficos e análises de fácil leitura. 

Dentre o que é mostrado, têm-se: uma tabela com todas as atividades e suas porcentagens de 

conclusão, um gráfico que compara o planejado com o incorrido e ainda mostra o 

comportamento do atraso, uma tabela com os tipos de atividades e suas porcentagens de 

conclusão e por fim uma tabela com as peças e suas porcentagens de conclusão. Estas quatro 

fontes de informação são utilizadas para monitorar o andamento do projeto e levar a tomada 

de decisões mais assertivas no controle do projeto. Tudo isto pode ser visto na figura 4.30. 

 

Figura 4.30: Exemplo da quarta seção da Panorama 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Esta ferramenta é fundamental para o controle do projeto. O terceiro estágio possui 

muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo, cada uma com sua duração e responsáveis; 

portanto, a Panorama deve ser bem utilizada para controlar o processo e principalmente evitar 

atrasos. Um modelo de Panorama pode ser visto no apêndice B.6. 

4.10.3 Atividades técnicas 
 

Este estágio é o que apresenta o maior número de atividades técnicas do projeto e 

embora a forma de planejá-las e gerenciá-las já tenha sido apresentada, existem algumas 

definições a serem feitas. No caso do Fórmula SAE, três pontos merecem atenção: técnicas de 

design, realização de experimentos e análise FMEA.  

As técnicas de design são uma forma de direcionamento quando os aspectos físicos do 

produto estiverem sendo definidos. Estas técnicas não se limitam apenas a parte matemática, 

mas também ao design, estética e aspectos ecológicos. Como o projeto Fórmula SAE 

apresenta muitas peças e montagens, os sete princípios de design de Norman são uma 

excelente ferramenta. Donald Normam é professor de ciência cognitiva nos EUA, e em seu 

livro “O Design do Dia-a-Dia” (Norman, 2006) apresentou sete princípios de design que 

ajudam a entender por que alguns produtos são aclamados pelos consumidores e outros não. 

Os sete princípios são: 

1. Use both knowledge in the world and   knowledge in the head:  

Utilize conhecimentos já existentes para desenvolver novos produtos. Mantenha 

certos aspectos que as pessoas já estão acostumadas e não precisam de mudança. 

2. Simplify the structure of tasks:  

Faça tudo de forma simples e com poucos passos. A ideia é que qualquer usuário 

consiga utilizar o produto de forma rápida e simples. 

3. Make things visible:  

Deixe aparente os aspectos mais importantes para a utilização do produto. Faça 

com que qualquer pessoa, que olhe para o seu produto, entenda as suas características. 

4. Get the mappings right:  

Faça com que as características que indicam como utilizar determinado produto 

estejam a mostra e realmente indiquem a forma correta de uso. O projeto deve ser 

funcional em todos os aspectos. 
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5. Exploit the power of constraints, both natural and artificial:  

Explore a geometria da peça de maneira a permitir uma só forma de montagem 

ou de utilização. Dessa forma, qualquer usuário será capaz de montar e usar sem haver 

riscos de erros. 

6. Design for error:  

Projete as peças para que elas nunca causem erros ou, caso algum erro aconteça, 

que ele possa ser facilmente resolvido.  

7. When all else fails, standardize:  

Crie novas ideias e defenda-as quando não houver nenhuma outra correta. Se 

diferentes projetos já foram feitos e nenhum deu certo, crie um projeto básico que 

funcione. 

O segundo ponto é a realização de experimentos, o que é fundamental para comprovar 

que os cálculos feitos e análises estavam realmente certos. Além disso, é um dos principais 

atrativos para os alunos universitários, que precisam de mais experiências práticas. Na Equipe 

Buffalo foi criado um “checklist” para ser utilizado antes, durante e após o experimento; ele 

engloba as seguintes informações: o objetivo do experimento, o passo-a-passo, as ferramentas 

necessárias, algumas precauções de segurança, as observações ao longo do ensaio, os 

resultados e as fotos.  

Este documento é importante pois evita que qualquer experimento se inicie sem as 

devidas precauções de segurança, sem se ter todos os equipamentos e ferramentas necessários 

previamente separados e sem garantir que todos os envolvidos saibam o que está acontecendo. 

Além disso, o documento final, com as observações, fotos e resultados, é uma excelente fonte 

de conhecimento para projetos futuros; inclusive podendo se tornar a base de projetos de 

iniciação científica. 

O último ponto a ser levantando são as análises FMEA. Esta sigla significa “Failure 

Mode and Effect Analysis” e é uma análise do tipo e efeito de uma falha. Em outras palavras, 

ela busca descobrir previamente as possíveis falhas que podem ocorrer e então toma ações 

para que as falhas não ocorram no futuro, aumentando a confiabilidade do produto ou 

processo. A análise FMEA que será mostrada neste trabalho é voltada apenas para o produto e 

ela busca diminuir a probabilidade de ocorrência de falhas antes e durante a competição. 
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A análise FMEA deve ser realizada em grupo, deve seguir um formulário previamente 

definido e ela passa pelas seguintes etapas:  

1. Planejamento: fase responsável pela aplicação da metodologia. Descrevem-se os 

objetivos e a abrangência da análise e define-se o grupo que irá participar. 

2. Análise de falhas: etapa de preenchimento do formulário. Descrevem-se as funções e 

características do produto, os tipos de falha e o seus efeitos e causas. 

3. Avaliação das falhas: as falhas são pesadas quanto a severidade (S), ocorrência (O) e 

detecção (D), calculando-se, então, o risco. 

4. Melhoria: Através de “brainstorm” são listadas as ações para prevenção, limitação ou 

aumento de detecção das falhas. 

Os itens 2, 3 e 4 estão presentes no formulário e esta análise deve ser aplicada nas 

peças que a equipe achar pertinente. De maneira geral, escolhem-se a peças que apresentam 

maior resultado no Registro de Risco (RR). As informações que compõe as primeiras colunas 

do formulário são: a peça, a função da peça, o modo de falha, a causa da falha e o efeito da 

falha (local e global). É importante ressaltar que uma mesma peça pode ter diferentes modos 

de falhas e estes podem ter diferentes causas; portanto, todos eles devem ser listados. Na 

segunda parte são informadas a severidade (S), a ocorrência (O) e a detecção (D), juntamente 

com a razão pela qual escolheram-se esses pesos. Eles devem ser conforme tabela 3.2 a seguir 

e o resultado da multiplicação dos três valores é o Risco, que é o valor que representa a falha. 

Tabela 4.2: Pesos da análise FMEA 

Peso Severidade (Sev) Ocorrência (Oco) Detecção (Det) 

1 
Nenhum ferimento 
pode acontecer, mas a 
segurança é afetada. 

Muito improvável Detecção garantida 

2 
Ferimentos leves 
podem ser causados 

Ocorre poucas 
vezes 

Grande chance de 
detecção 

3 
Ferimentos médios 
podem ser causados 

Ocorre 
ocasionalmente 

Média chance de 
detecção 

4 
Ferimentos graves 
podem ser causados 

Ocorre 
frequentemente 

Pequena chance de 
deteção 

5 
Ferimentos fatais 
podem ser causados 

Sempre ocorre 
Falha não pode ser 
detectada 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A última seção engloba quais melhorias que o veículo vai receber para evitar a falha e 

também como a equipe pode melhorar seus processos e atividades para evitar os erros. Um 

exemplo completo de análise FMEA pode ser visto no apêndice B.7. 
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4.10.4 Relatório técnico (EBRT) 
 

O documento mais importante deste estágio é o Relatório Técnico (EBRT). Nele estão 

contidos todos os cálculos, desenhos, análises e fluxos de utilização. Ele é a continuação do 

Relatório de Viabilidade (EBRV) no sentindo de armazenar o conhecimento sobre 

determinada subcélula do veículo. 

Para padronizar os relatórios e facilitar sua criação, o sumário do documento deve ser 

conforme abaixo: 

Resumo 

1. Introdução ao projeto 

1.1. Registro de Riscos (RR) 

1.2. Normas utilizadas 

2. Conceitos de design (opcional) 

3. Fluxo de operação (opcional) 

4. Projeto Técnico 

4.1. Montagem 1 

4.1.1. Peça 1 

4.1.1.1. Seleção de material 

4.1.1.2. Cálculos analíticos 

4.1.1.3. Análise de elementos finitos 

4.1.1.4. Comparação dos resultados 

4.1.2. Elementos de fixação 

5. Conclusão 

6. Bibliografia 

Apêndice 1 – Lista de Especificações e Requerimentos (LER) 

Apêndice 2 – Cálculo de fator de segurança – Método de Pugsley 

Apêndice 3 – Desenhos Técnicos (DE) 

O resumo é um vislumbre do que o relatório técnico irá apresentar. Já na introdução 

devem ser incluídos os riscos que se referem a subcélula do relatório e também qualquer 

norma brasileira ou estrangeira que tenha sido utilizada. Os próximos itens são opcionais: o 

conceito de design é a mesma análise que foi feita no estudo de viabilidade de maneira 

resumida. A ideia é filtrar ainda mais as soluções propostas naquele estágio para garantir um 

projeto técnico melhor.  
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O fluxo de operação é a indicação de como determinado sistema funciona. A figura 

4.31 mostra um exemplo de fluxo de operação. Este item só deve ser utilizado quando a forma 

como o sistema funciona for complexa ou de pouco conhecimento para os outros. 

 

Figura 4.31: Fluxo de operação do passador de marchas. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

O próximo item contempla os cálculos em si e o fluxo ideal de projeto deve seguir as 

subseções 4.1.1.1 a 4.1.1.4, como sugerido no sumário. Portanto, primeiro é feita a seleção de 

material, depois são realizados os cálculos analíticos do problema, usam-se, então, programas 

de análise computacional e por fim comparam-se os resultados e emitem-se os Desenhos 

Técnicos (DE). 

Quanto ao tópico seleção de material, existem muitas bibliotecas, pagas ou gratuitas, 

com informações de diversos materiais para consulta. Além disso, deve-se descobrir que tipo 

de material os fornecedores locais e de outros estados conseguem vender e qual o custo dos 

mesmos para tornar possível a aquisição deles. Ainda existe a possibilidade de se realizar 

tratamentos térmicos a fim de conseguir um material mais próximo do ideal. 

Os cálculos devem existir em qualquer projeto e o analítico é muito importante para 

validar a análise computacional. A análise de elementos finitos (análise computacional) gera 

resultados que são aproximações da realidade e, portanto, precisam ser confirmados pelo 

cálculo analítico. Caso exista uma estrutura complexa para ser analisada, tenta-se dividi-la em 

problemas menores ou fazer aproximações que não comprometam o resultado final. A figura 

4.32 mostra um exemplo resumido desta parte do relatório. 
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Figura 4.32: Exemplo da seção de projeto técnico 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 Por fim, devem ser incluídos os apêndices: o primeiro apêndice é a LER na integra, o 

segundo é um método de cálculo de fator de segurança (Método de Pugsley) juntamente com 

uma tabela sumarizando todos os fatores de segurança calculados no relatório. O último 

apêndice contempla os desenhos técnicos, que são documentos que compõe o “Cost Report” e 

o “Design Report” exigidos na competição Fórmula SAE. Existem dois tipos de desenhos e 

dois formatos de folha disponíveis, são eles: 

 Desenho de conjunto: este desenho ilustra as montagens e sistemas. Portanto eles 

possuem uma vista montada, uma vista desmontada (explodida) e uma lista com 

informações e referências para cada peça individual que o compõe. 

 Desenho de detalhes: estes desenhos são as peças únicas, as quais compõe o desenho a 

cima. 

 Formato de margem A3: este formato deve ser usado sempre com os desenhos de 

conjunto e com peças grandes ou que exijam muitas vistas de detalhes. 

 Formato de margem A4: este formato deve ser usado para peças pequenas.  
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Normalmente, apenas os desenhos de conjunto possuem lista de peças, mas como 

algumas peças são compostas por partes soldadas, elas também precisam de uma lista de 

partes para facilitar seu entendimento. A figura 4.33 a seguir é um exemplo de desenho com 

partes soldadas. Cada parte é numerada e desenhada separadamente, como em um desenho de 

conjunto convencional, depois indica-se como é o encaixe e solda das partes, formando a peça 

final. No caso foi utilizado o formato de margem A3. 

O código de referência dos desenhos é o número da peça ou montagem (ver seção 

4.10.1) precedido de “DE-”. Por exemplo, DE-10101. 

 

Figura 4.33: Exemplo de peça com partes soldadas 
Fonte: Elaborada pelo autor 

4.11 GATE 4 – RELATÓRIO TÉCNICO (EBRT) 
 

O “Checklist 4” pode ser visto no apêndice A.5. Os documentos que precisam ser 

entregues no “Gate 4”, conforme indicado no Mapa do “Stage-Gate” (ver figura 4.2) são: 

 Work Breakdown Structure (WBS) 

 Panorama 

 Checklist de experimentos (caso tenham sido feitos) 

 Análise FMEA 

 Registro de patrocinadores (RP) e Registro de risco (RR) atualizados. 

 Todos os Relatórios técnicos (EBRT) e seus Desenhos técnicos (DT) 
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4.12 STAGE 5 – FABRICAÇÃO E MONTAGEM 
 

Este estágio é o que transforma o projeto do papel no veículo construído e pronto para 

correr. Se os relatórios técnicos e desenhos foram entregues com qualidade e no prazo, este 

estágio se torna muito mais fácil. O documento que rege este estágio é o cronograma de 

fabricação, ondem serão ordenadas as peças e montagens de acordo com a disponibilidade de 

máquinas na UFF (a ferramenta Panorama é reutilizada para isto). Os outros dois pontos 

pertinentes para este estágio são o Controle de Ativos (CA) e as Ordens de Fabricação (OF), 

ambos serão explicados em detalhes. 

Para criar um cronograma condizente com a realidade, primeiro é necessário descobrir 

quais são os ativos da equipe e da UFF disponíveis para o projeto; entende-se por ativos as 

ferramentas da equipe e as máquinas que a universidade disponibiliza. Para este fim, cria-se o 

Controle de Ativos (CA) 

4.12.1 Controle de ativos (CA) 
 

Os principais benefícios do CA são a rastreabilidade dos equipamentos, a otimização 

do uso deles e o controle de manutenção. A lista de ferramentas e máquinas deve mostrar a 

quantidade de cada uma delas, o tipo, função, e a data da próxima manutenção (ver figura 

4.34). O Controle de Ativos também deve ser utilizado para a arrumação do laboratório, 

servindo de “checklist”. 

 

Figura 4.34: Exemplo de Controle de ativos 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Com base nessas informações o planejamento das atividades de fabricação e 

montagem pode começar. Baseando-se nas quantidades informadas e nos comentários, o 

gerente de projeto deve alocar os recursos de modo a não utilizar a mais do que o necessário. 

A coluna “processos” da WBS serve de esqueleto para o planejamento, e se tornará a nova 
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lista de atividades na Panorama. O Cronograma é apresentado da mesma forma que a figura 

4.28. 

4.12.2 Ordem de fabricação (OF) 
 

A Ordem de Fabricação (OF) é o documento que permite a fabricação de alguma peça. 

Além de conter o passo-a-passo, as máquinas necessárias e os testes de qualidade, ele é o 

aceite formal de fabricação. Nenhuma peça deve ter sua fabricação iniciada sem antes ter sido 

emitida sua OF, tendo o risco de realizar o trabalho erroneamente perdendo tempo e material. 

A figura 4.35 é um exemplo de OF e o modelo completo pode ser visto no apêndice B.8. É 

importante referenciar o desenho da peça na OFF, pois a fabricação só pode ser feita com ele. 

Existe também uma data de entrega limite a na coluna “Histórico de fabricação” deve ser 

informado quem utilizou a OF; quando alguém inicia, mas não termina, se coloca a palavra 

“Pausa” na coluna “Término”. Isto se repete até se concluir a fabricação e informar a data 

final. 

 

Figura 4.35: Exemplo de Ordem de Fabricação 

Fonte: Elaborada pelo autor 

No final deste documento existe um campo para comentários onde deve ser informado 

quais são os testes de qualidade que devem ser realizados nesta peça. Estes testes são 
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comparações das medidas finais das peças com os seus respectivos desenhos. Caso alguma 

peça não passe nos testes abre-se uma não conformidade e escreve-se na OF a causa do 

problema. 

Durante este estágio, muitos Pedidos de Compra (PC) serão emitidas também, sendo 

necessário analisar quais devem ser priorizadas para garantir a montagem do veículo a tempo. 

Relacionado à montagem do veículo em si, o Panorama inclui estas atividades também. Ao 

longo da montagem é utilizado um Checklist de Inspeção (CI), o qual após estar totalmente 

completo é o principal documento do “Gate 5”. O CI é baseado no “checklist” que os juízes 

da competição Fórmula SAE utilizam para verificar os carros quanto  às regras e à 

segurança. Caso todos os itens dos “checklists” estejam aceitos, o projeto atingiu a qualidade 

esperada. Uma parte do CI pode ser visto no apêndice B.9. 

4.12.3 Relatórios da competição 
 

Durante esta fase, caso não ocorram atrasos, devem ser emitidos os relatórios exigidos 

pela competição. São realizadas três provas com relatórios e apresentações como 

requerimentos, as quais valem 325 num total de 1000 pontos da competição. Elas são: 

 “Cost and Manufacturing” – 100 pontos: engloba o “Cost Report” e o “Make versus 

buy”, que devem ser enviados antes da competição e serão apresentados no dia do 

evento. O primeiro é um relatório extenso que lista todas as montagens, peças, 

materiais, processos, “toolings” e seus custos. O objetivo deste relatório é ser o mais 

equivalente possível com o veículo levado para a competição; além de apresentar o 

menor custo total possível. A WBS contempla todas as informações necessárias para 

este relatório. O segundo é um relatório que deve mostrar porque a equipe decidiu 

comprar pronta ou fabricar determinada peça. O Relatório de Viabilidade (EBRV) 

contempla todas as informações necessárias para este relatório. 

 “Presentation” – 75 pontos: engloba o “Business Logic Case”, que é uma apresentação 

de negócios para investidores, com o intuído de convencê-los a investir no veículo. O 

Plano Estratégico (PE), juntamente com um fluxo de caixa, uma análise de mercado e 

a criação de senários, atende ao relatório. O documento impresso também precisa ser 

enviado antes da competição. 

 “Design” – 150 pontos: engloba o “Design Report” e uma apresentação na competição. 

Para a apresentação, não existem relatórios específicos, mas documentos impressos 

são julgados positivamente pelos juízes. Neste evento os avaliadores analisam o 
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veículo e a equipe deve explicar porque decidiu por aquele projeto. Portanto, levar os 

relatórios de viabilidade e técnico, e apontar os pontos fortes, é o indicado para este 

evento. Neste evento também é julgada como foi a gestão do projeto e a fabricação; 

para isto apresentar o Mapa do “Stage-Gate”, o Registro de Riscos (RR), a Lista de 

Especificações e Requerimentos (LER) e a Panorama. O “Design Report” em si é um 

resumo dos principais sistemas do veículo e três desenhos técnicos do veículo 

completo; utilizar informações presentes nos relatórios de viabilidade e técnico e 

também os desenhos emitidos. 

4.13 GATE 5 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO (CI) 
 

O “Checklist 5” pode ser visto no apêndice A.6. Os documentos que precisam ser 

entregues no “Gate 5”, conforme indicado no Mapa do “Stage-Gate” (ver figura 4.2) são: 

 Controle de Ativos (CA) 

 Panorama 

 Ordens de Fabricação (OF) 

 Pedidos de Compra (PC) 

 Registro de patrocinadores (RP) e Registro de risco (RR) atualizados. 

 Relatórios da competição 

 Checklist de Inspeção (CI) 

4.14 STAGE 6 – TESTES E FECHAMENTO 
 

Este é o último estágio do projeto e, portanto, é onde se dá o encerramento das 

atividades. Ele engloba os testes finais do veículo, o período da competição em si, o retorno e 

o fechamento. Este estágio não tem “gate”, fazendo-se apenas a reunião de encerramento. 

4.14.1 Acompanhamento dos testes 
 

O acompanhamento dos testes é semelhante aos experimentos realizados no período 

técnico, utilizando-se um “checklist” para garantir que tudo ocorra da melhor forma possível. 

Este “checklist” apresenta os mesmos itens do documento apresentado na seção 4.10.3 mais a 

obtenção de transporte e considerações sobre as limitações do local de testes. Estes dois 

últimos itens são necessários, pois a maiorias dos testes é realizado em locais fora da UFF, 

como kartódromos ou oficinas. Um exemplo é que para testar o carro em um dinamômetro de 
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rolos, as rodas precisam ser trocadas por outras maiores; portanto, devem ser levadas as rodas 

maiores e os parafusos das mesmas. 

Este acompanhamento e os testes em si são muito importantes para o projeto, pois eles 

são a validação das escolhas e cálculos dos períodos de viabilidade e técnico. Para os juízes da 

competição, a validação do projeto é o ponto chave da avaliação dos veículos. Por isso, é 

muito importante existir um planejamento prévio de quais testes serão realizados (usa-se a 

Panorama novamente) e a utilização dos “checklists” de acompanhamento de forma correta. 

4.14.2 Período de competição 
 

São três pontos importantes nesta etapa: o “checklist” de competição, o cronograma da 

competição e a organização da equipe. O “cheklist” de competição é utilizado antes de se 

viajar para a competição, garantindo que todas as ferramentas, peças e documentos estejam 

embarcados para a viagem. Note que o volume para transporte é limitado e quanto mais coisas 

são transportadas, mais tempo se demora no carregamento e descarregamento do caminhão; 

portanto, deve ser levado apenas o necessário para a competição. 

O cronograma da competição será entregue às equipes ao chegar no local de 

competição. Ele ilustra os principais eventos e os horários que as equipes devem comparecer 

aos mesmos. Normalmente são quatro dias oficiais de eventos, podendo se antecipar a 

abertura dependendo do número de equipes. No primeiro dia ocorrem os testes de segurança e 

inscrição. No segundo dia ocorrem mais testes de segurança e algumas apresentações. No 

terceiro dia começam as provas dinâmicas e mantém-se os testes de segurança e algumas 

apresentações e no último dia ocorre a prova dinâmica final. Como existem muitas equipes e 

pessoas se deslocando no local, é ideal que pelo menos quinze minutos antes de qualquer 

atividade, a equipe já esteja posicionada para começá-la. 

O último ponto dentro da competição é a organização e seriedade. Existem muitos 

riscos de acidente, portanto brincadeiras não são permitidas. Existem também muitas 

empresas ou representantes das mesmas na competição; assim, o profissionalismo é bem visto 

e abre portas para o futuro profissional. Por fim, as ferramentas e os equipamentos devem 

ficar de maneira organizada no “box” da equipe, facilitando sua utilização e o carregamento 

do caminhão na saída. O mesmo “checklist” usado antes de viajar deve ser reutilizado antes 

do retorno à UFF. 

Para encerrar o projeto deve ser emitido o último documento do “Stage-Gate”: o 

documento de fechamento. Ele tem por objetivo comparar tudo o que foi pensado e planejado 
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com o que realmente ocorreu, além de incluir qualquer tópico que se julgue necessário 

apresentar. Na Equipe Buffalo é apresentada a lista de Lições Aprendidas (LA). Cada membro 

deve preencher uma lista individual com tudo aquilo que ele aprendeu após participar da 

competição; muitas vezes os juízes dão dicas, ou outras equipes têm soluções melhores, estas 

são informações pertinentes de serem incluídas no LA. O modelo de LA pode ser visto no 

apêndice B.10. 



 
 
5 RESULTADOS 
 

Esta seção busca mostrar quais foram os efeitos da aplicação das ferramentas 

apresentadas neste trabalho. Primeiramente, o fato do autor poder ser gerente de projetos da 

Equipe Buffalo e estagiar na área de gerenciamento permitiu que muitas das ferramentas 

apresentadas tenham sido realmente pensadas e adaptadas à realidade da competição Fórmula 

SAE. O maior ponto positivo desta aplicação foi que a equipe conseguiu se tornar mais 

profissional e muitos membros se desenvolveram com isso; entretanto, existiu um ponto 

negativo também, que foi a resistência que muitas pessoas tiveram às mudanças. Assim, é 

importante que nas futuras tentativas de implementação de ferramentas e modelos, onde quer 

que seja, é necessário mostrar a todos a importância e os benefícios do que se quer utilizar. 

A aplicação do modelo permitiu também que a equipe conseguisse algumas conquistas 

que sempre foram custosamente buscadas e nunca alcançadas, são elas: 

 Gestão do conhecimento: A grande rotatividade de membros sempre foi um problema 

para deixar o conhecimento armazenado na equipe, e, embora muitos relatórios 

tenham sido pedidos e apresentações também, eles nunca se tornaram um material 

sólido para equipe. Felizmente, os relatórios de viabilidade e técnico foram feitos com 

tanta seriedade que são uma incrível biblioteca de informações. Os relatórios de 

viabilidade têm em média vinte páginas, já os técnicos, trinta páginas sem contar com 

os desenhos, como são dezenove subcélulas independentes, são quase mil páginas de 

muito conhecimento. 

 Aspectos de SMS: pela primeira vez a Equipe Buffalo incluiu questões de segurança, 

saúde e meio ambiente no seu projeto. Embora muito mais possa ser desenvolvido 

com uma equipe maior e mais apoio da universidade, o pouco que se instalou foi 

totalmente benéfico. 

 Aspectos de manutenção: pela primeira vez, também, aspectos de manutenção das 

máquinas e ferramentas estão sendo levantados. Isto, além de garantir que a equipe 

tenha menos gastos com reparos e equipamento de reposição, permite que as máquinas 

da UFF se mantenham funcionando por mais tempo, beneficiando a todos os alunos. 

 Controle planejado x incorrido: os atrasos sempre foram constantes nos projetos da 

Equipe Buffalo; entretanto, embora os membros soubessem ou que faltava ser feito, e 

o que estava atrasado, ninguém conseguia quantificar isto, tudo ficava no achismo. A 

ferramenta Panorama permitiu quantificar as atividades e, portanto, saber 

precisamente quanto do veículo falta ficar pronto e de quantos dias é o atraso. 
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 Sólido fluxo de processos: o modelo “Stage-Gate” com seus seis estágios bem definidos 

e encadeados permitiu que a Equipe Buffalo se mantivesse organizada ao longo de 

todo o projeto. Embora, o primeiro ano de aplicação tenha mostrado melhorias para os 

próximos projetos, a base utilizada para o projeto foi excelente. 

Infelizmente, mesmo com a aplicação destas ferramentas, a equipe não conseguiu 

melhorar sua colocação na competição. Isto se deve ao fato de que a colocação na competição 

é dependente de muitos fatores que ainda precisam ser melhorados ou estão fora do alcance da 

equipe. Os dois pontos que não possibilitaram o sucesso da equipe foram a falta de verba para 

adquirir peças novas e uma falha catastrófica em uma peça do veículo no dia da competição. 

Esta falha, mesmo com a aplicação da Análise FMEA e testes, não foi percebida e não 

permitiu que o veículo corresse de forma satisfatória. Entretanto, este fracasso é incluído nas 

lições aprendidas e uma análise mais minuciosa será feita nos próximos anos, não diminuindo 

a importância da análise. 

Mesmo com os problemas a cima, as notas individuais dos projetos nos relatórios e 

apresentações excedeu as expectativas da equipe e mostrou que o novo modelo tem um 

grande potencial para levar a equipe ao sucesso. 

O último ponto que deve ser levantado é sobre a atenção aos detalhes. Da mesma 

forma que o autor buscou dar o melhor de si na implementação deste novo modelo, o mesmo 

deve ser feito nos projetos acadêmicos e externos. São os detalhes que vão fazer a diferença e 

muitas vezes a negligência deles que faz os projetos irem por água abaixo. 
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Cronograma de entregas Feito? Qualidade Nº Doc.

COMENTÁRIOS

Data Data DataSubcélula
Chassis

Estrutura Motor

REUNIÃO DE CRONOGRAMA STAGE 2

Elétrica
Subcélula Subcélula

EletrônicaInjeção

APROVAÇÃO

Freio
Aerodinâmica e Carenagem

Manutenção

Arrefec.
Aliment.

Cabeament.
Instrument.

Aq. de dados
Telemetria

Admissão

Cockpit
Suspensão

Direção

Transmissão
Exaustão

APROVAÇÃO

Aprovado?

Nome do Capitão
Ass. _________________________

Nome do Gatekeeper 
Ass. _________________________



A.3. CHECKLIST 2  121

Data: Nº Doc. CHECK02

CHECKLIST 2 
Reunião de fechamento do Gate 2

DOCUMENTOS

Qualidade Nº Doc.Lista de Especificações e Requerimentos Feito?

Registro de Riscos Feito? Qualidade Nº Doc.

Controle de Conclusão de Tarefas Feito? Nº Doc.Qualidade

Feito?  :   "Sim" ou "Não"                     Qualidade  :   "Ruim"   ,   "Neutro"   ou   "Bom"

Relatório de Viabilidade Feito? Qualidade Nº Doc.

COMENTÁRIOS

Registro de Patrocinadores Feito? Qualidade Nº Doc.

Outros AspectosOutros Aspectos

APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

Nome do Gatekeeper 

Nome do Capitão

Ass. _________________________

Ass. _________________________

Aprovado?



A.4. CHECKLIST 3 122

Data: Nº Doc. CHECK03

CHECKLIST 3 
Reunião de fechamento do Gate 3

DOCUMENTOS

T d V lid ã d E

SistemaSistema Nº Doc.

Sistema Nº Doc. Sistema Nº Doc.

Sistema Nº Doc.

Termo de Validação do Escopo

Sistema Nº Doc. Sistema Nº Doc.

Sistema Nº Doc.

Nº Doc.

Sistema Nº Doc.Sistema Nº Doc.

Sistema Nº Doc. Sistema Nº Doc.

Sistema Nº Doc.

Sistema Nº Doc.

Sistema Nº Doc.

Sistema Nº Doc.

Sistema Nº Doc.

Sistema Nº Doc.

Pedidos de Compra Feito?

Qualidade Nº Doc.

Qualidade Nº Doc.

Cronograma de Gastos Feito?

Sistema Nº Doc. Sistema Nº Doc.

Feito?  :   "Sim" ou "Não"                     Qualidade  :   "Ruim"   ,   "Neutro"   ou   "Bom"

Info. de especialistas Feito? Qualidade Nº Doc.

Registro de Patrocinadores Feito? Qualidade Nº Doc.

Registro de Riscos Feito? Qualidade Nº Doc.

COMENTÁRIOS

Q ,

APROVAÇÃO

Nome do Capitão Ass. _________________________

APROVAÇÃO

Nome do Gatekeeper Ass. _________________________ Aprovado?



A.5. CHECKLIST 4  123

Data: Nº Doc. CHECK04

CHECKLIST 4 
Reunião de fechamento do Gate 4

DOCUMENTOS

Work Breakdown Structure (WBS) Feito? Qualidade Nº Doc.

Panorama Feito? Qualidade Nº Doc.

Checklist de experimentos Feito? Qualidade Nº Doc.

Desenhos técnicos Feito? Qualidade Nº Doc.

Análise FMEA Feito? Qualidade Nº Doc.

Registro de Riscos Feito? Qualidade Nº Doc.

Registro de Patrocinadores Feito? Qualidade Nº Doc.

Relatório Técnico Feito? Qualidade Nº Doc.

Feito?  :   "Sim" ou "Não"                     Qualidade  :   "Ruim"   ,   "Neutro"   ou   "Bom"

COMENTÁRIOS

Outros Aspectos

APROVAÇÃO

Nome do Capitão Ass. _________________________

APROVAÇÃO

Nome do Gatekeeper Ass. _________________________ Aprovado?



A.6. CHECKLIST 5  124

Data: Nº Doc. CHECK05

CHECKLIST 5 
Reunião de fechamento do Gate 5

DOCUMENTOS

Controle de Ativos Feito? Qualidade Nº Doc.

Ordem de Fabricação Feito? Qualidade Nº Doc.

Relatórios da Competição Feito? Qualidade Nº Doc.

Registro de Riscos Feito? Qualidade Nº Doc.

Checklist de inspeção Feito? Qualidade Nº Doc.

Registro de Patrocinadores Feito? Qualidade Nº Doc.

F i ? "Si " "Nã " Q lid d "R i " "N " "B "Feito?  :   "Sim" ou "Não"                     Qualidade  :   "Ruim"   ,   "Neutro"   ou   "Bom"

COMENTÁRIOS

Outros Aspectos

APROVAÇÃO

Nome do Capitão Ass. _________________________

APROVAÇÃO

Nome do Gatekeeper Ass. _________________________ Aprovado?



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B 

DOCUMENTOS DO STAGE-GATE



B.1. CONTROLE DE CONCLUSÃO DE TAREFAS (CCT) 126 

Data 20% 40% 60% 80% 100%
27-nov
4-dez
11-fev
18-dez
1-jan
8-jan

Data 20% 40% 60% 80% 100%
27-nov
4-dez
11-fev
18-dez
1-jan
8-jan

Data 20% 40% 60% 80% 100%
27-nov
4-dez
11-fev
18-dez
1-jan
8-jan

Data 20% 40% 60% 80% 100%
27-nov
4-dez
11 fev

Conclusão

Conclusão

Conclusão

CCT-001Nº Doc.:

Chassis
Estudo sobre chassis
Estudo sobre teste vibracional e rigidez
Definição da traseira

Controle de Conclusão de Tarefas

Melhoria de gabaritos
Definição do chassis final
Relatório de viabilidade

Conclusão

11-fev
18-dez
1-jan
8-jan

Data 20% 40% 60% 80% 100%
27-nov
4-dez
11-fev
18-dez
1-jan
8-jan

Data 20% 40% 60% 80% 100%
27-nov
4-dez
11-fev
18-dez
1-jan
8-jan

Data 20% 40% 60% 80% 100%
27-nov
4-dez
11-fev
18-dez
1-jan
8-jan

Conclusão

Conclusão

Conclusão
Chassis



B.2 LISTA DE ESPECIFICAÇÕES E REQUERIMENTOS (LER) 127

Nº Doc.: LER-001

Nº Nível

01 D
02 N

Lista de Especificações e Requerimentos

Sistema

EL4100

Comentários

Características Físicas

Descrição

Performance

Chicote elétrico leve
Considerar as zonas quentes do carro

Nome do Chefe de Célula
Ass. _________________________

Aprovado?

Nome do Gerente de Projetos
Ass. _________________________

Qualidade

Meio Ambiente



B.3. TERMO DE VALIDAÇÃO DO ESCOPO (TVE)  128

Nº Doc.: TVE-001

Termo de Validação de Escopo

ESCOPO PRINCIPAL DO PROJETO

Peça Descrição Part Number

Chassis Estrutura principal do veículo FR3100

Gabaritos do Chassis

Suportes Todas as orelhinhas do chassis para fizar outros sistemas FR3104

FR3101

Buchas de vibração Bucha de vibração que isola o motor do chassis FR3102

Atenuador de Impactos Atenuador de Impactos segundo o regulamento FR3103

Gabarito de fabricação do chassis

OUTROS ITENS DO ESCOPO

Sistema

FR3000

Nome do Chefe de Célula
Ass. _________________________

Aprovado?

Nome do Gerente de Projetos
Ass. _________________________

Subcélula Subcélula Subcélula

INTERDEPENDENCIAS

OUTROS ITENS DO ESCOPO



B.4. PEDIDO DE COMPRA (PC)  129

Nº Doc.: PC-001

QTD.

Preço Unit. Frete Preço Total

Preço Unit Frete Preço Total

Comprador

Pedido de Compra

DESCRIÇÃO DO ITEM

Recebedor Data de Recebimento

2º Fornecedor

FORNECEDORES

1º Fornecedor

Preço Unit. Frete Preço Total

Preço Unit. Frete Preço Total3º Fornecedor

2º Fornecedor

Nome do Gerente de Projetos
Ass. _________________________

NOTAS

APROVAÇÃO

Nome do Capitão
Ass. _________________________

Aprovado?



B.5 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)  130

Nº Doc. WBS-001

Sistema Exaustão EN2400
Montagem Peça / Fastener Material Processo Tooling Código Descrição Versão Size 1 Unit 1 Size 2 Unit 2 Multiplier  Unit Price  Qtd.  Total Price SAE help

A2410 BC 1.81$            2 3.62$                  -
Parafusos prisioneiro 8.8 FS022 1 mm 2 mm 0.00$            2 0.00$                  [Size1]=diameter (m
Porcas flangeada M8 8.8 FS037 1 mm 2 mm 0.01$            2 0.02$                  [Size1]=diameter (m

Montagem, 5Kg, interferência PC097 1 unit 1.25 1.17$            1.17$                  -
Aperto Catraca PC063 1 unit 1.25 0.63$            0.63$                  -

24101 BC 93.32$          2 186.64$              -

MA751 1 kg 2.25$            
2.25$                  e.g. 4130, Chrome M

Corte na Serra PC137 1 cm 1.25 0.50$            0.50$                  -
Set up de usinagem - inicio PC109 1 unit 1.30$            1.30$                  The quantity for this 
Usinagem PC129 1 cm^3 1.25 0.05$            0.05$                  Machining can inclu

MA751 1 kg 2.25$            

2.25$                  e.g. 4130, Chrome M
Corte do tubo PC149 1 cm 0.15$            0.15$                  Use diameter of tube

MA751 1 kg 2.25$            

2.25$                  e.g. 4130, Chrome M
Corte do tubo PC149 1 cm 0.15$            0.15$                  Use diameter of tube
Dobra do tubo PC148 1 bend 0.75$            0.75$                  -

MA751 1 kg 2.25$            

2.25$                  e.g. 4130, Chrome M
Corte do tubo PC149 1 cm 0.15$            0.15$                  Use diameter of tube

MA751 1 kg 2.25$            

2.25$                  e.g. 4130, Chrome M
Corte do tubo PC149 1 cm 0.15$            0.15$                  Use diameter of tube
Dobra do tubo PC148 1 bend 0 75$ 0 75$

Barra redonda de aço INOX 304
OD: 38.1 mm (1.5 pol)
Compr: 22.5 mm

Tubo de aço INOX 304
OD: 38.1 mm (1.5 pol)
Esp: 1.5 mm
Compr: 81 mm

WBS

Tubo de aço INOX 304
OD: 38.1 mm (1.5 pol)
Esp: 1.5 mm
Compr: 55 mm

Tubo de aço INOX 304
OD: 38.1 mm (1.5 pol)
Esp: 1.5 mm
Compr: 150 mm

Conjunto do 
escapamento

Tubo de aço INOX 304
OD: 38.1 mm (1.5 pol)
Esp: 1.5 mm
Compr: 102 mm

Primário

Dobra do tubo PC148 1 bend 0.75$           0.75$                 -

MA751 1 kg 2.25$            

2.25$                  e.g. 4130, Chrome M
Corte do tubo PC149 1 cm 0.15$            0.15$                  Use diameter of tube
Solda PC152 1 cm 0.38$            0.38$                  Use diameter for dim
Solda PC152 1 cm 0.38$            0.38$                  Use diameter for dim
Solda PC152 1 cm 0.38$            0.38$                  Use diameter for dim
Solda PC152 1 cm 0.38$            0.38$                  Use diameter for dim
Solda PC152 1 cm 0.38$            0.38$                  Use diameter for dim

MA751 1 kg 2.25$            
2.25$                  e.g. 4130, Chrome M

Corte na Serra PC137 1 cm 1.25 0.50$            0.50$                  -
Set up de usinagem - inicio PC109 1 unit 1.30$            1.30$                  The quantity for this 
Usinagem PC129 1 cm^3 1.25 0.05$            0.05$                  Machining can inclu

MA751 1 kg 2.25$            

2.25$                  e.g. 4130, Chrome M
Corte do tubo PC149 1 cm 0.15$            0.15$                  Use diameter of tube

MA751 1 kg 2.25$            

2.25$                  e.g. 4130, Chrome M
Corte do tubo PC149 1 cm 0.15$            0.15$                  Use diameter of tube
Dobra do tubo PC148 1 bend 0.75$            0.75$                  -

MA751 1 kg 2.25$            

2.25$                  e.g. 4130, Chrome M
Corte do tubo PC149 1 cm 0.15$            0.15$                  Use diameter of tube

Tubo de aço INOX 304
OD: 38.1 mm (1.5 pol)

Esp: 1.5 mm
Compr: 66 mm

Tubo de aço INOX 304
OD: 38.1 mm (1.5 pol)
Esp: 1.5 mm
Compr: 112 mm

Tubo de aço INOX 304
OD: 38.1 mm (1.5 pol)
Esp: 1.5 mm
Compr: 60 mm

Tubo de aço INOX 304
OD: 38.1 mm (1.5 pol)
Esp: 1.5 mm
Compr: 161 mm

Barra redonda de aço INOX 304
OD: 38.1 mm (1.5 pol)
Compr: 22.5 mm



B.6. PANORAMA  131

Nº Doc. PAN-001

84
84

PANORAMA

SISTEMA

Conclusão 94%
Total Planejado
Total Incorrido

0

%

100%

100%

100%

100%

100%

Analisar o cubo no ansys

Orçar o material do cubo

Orçar usinagem do cubo

Definir fixadores do cubo

ATIVIDADE

Projetar o cubo de roda traseiro

60

70

80

90
PRODUTIVIDADE

60%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

Projetar suporte dos pedais

Analisar fixação do suporte

Definir fixadores do suporte

Definir material do suporte

Orçar o material do suporte

Definir a fabricação do suporte

Projetar pedais
10

20

30

40

50

100%

100%

100%

 %

 82%

 100%

 150%

Projetar
Tipo de Atividade

Orçar
Analisar

Analisar pedais

Orçar material dos pedais

Definir a fabricação dos pedais

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INCORRIDO PLANEJADO ATRASO

 100%

 0%

 

 %

 100%

 100%

121%

ç

PEÇA

Parafusos, arruelas e porcas

Cubo Traseiro

Suporte dos pedais

Definir
Plotar

 121%

 79%

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Suporte dos pedais

Pedal do freio e Pedal do acelerador

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



B.7. Análise FMEA 132

Nº Doc. FMEA‐001

FMEA Peça Função
Modo de 

Falha
Causa da Falha Sev Razão da Sev. Oco Razão da Oco. Detecção da Falha Det Razão da Det. Risk

Melhoria no 
Veículo

Melhoria no Time Comentários

Local Global

1
Respiro de 
Combustível

Permitir a entrada de 
ar no tanque de 
combustível.

Não permitir a 
entrada de ar.

Entupimento da 
válvula.

Perda de 
rendimento da 
bomba de 
combustível.

Perda de 
rendimento do 
veículo.

1
Apenas a perda de 
rendimento.

3
A falta de limpeza 
pode acarretar.

Checar com sopro 
devagar e rápido.

4
Fácil assoprar e 
perceber a falha.

12 Nenhuma ação
Sempre limpar o 
respiro após a 
corrida.

2
Respiro de 
Combustível

Permitir a entrada de 
ar no tanque de 
combustível.

Não permitir a 
entrada de ar.

Válvula 
enferrujada/velha.

Perda de 
rendimento da 
bomba de 
combustível.

Perda de 
rendimento do 
veículo.

1
Apenas a perda de 
rendimento.

3
A vávlula não sofre 
manutenção

Checar com sopro 
devagar e rápido.

4
Fácil assoprar e 
perceber a falha.

12 Nenhuma ação
Fazer a manutenção 
da válvula.

3
Respiro de 
Combustível

Permitir a entrada de 
ar no tanque de 
combustível.

Deixar vazar 
combustível

Válvula 
enferrujada/velha.

Pingar combustível 
em zonas quentes.

Eliminação da Tilt 
Table.

3
Risco de vazamento 
de combustível e 
fogo.

3
A vávlula não sofre 
manutenção

Checar com 
líquido.

2
Difícil simular a 
Tilt Table.

18 Nenhuma ação
Fazer a manutenção 
da válvula.

4
Respiro de 
Combustível

Permitir a entrada de 
ar no tanque de 
combustível.

Deixar vazar 
combustível

Pressão de abertura 
pequena.

Pingar combustível 
em zonas quentes.

Eliminação da Tilt 
Table.

3
Risco de vazamento 
de combustível e 
fogo.

4

Difícil de achar 
válvulas nas 
especificações 
corretas.

Checar com 
líquido.

2
Difícil simular a 
Tilt Table.

24
Instalar vávlvula 
correta.

Buscar mais 
fornecedores da 
válvula.

Efeito da Falha

FMEA



B.8. ORDEM DE FABRICAÇÃO (OF) 133

Nº Doc.: OF-001

Entrega

Início Término

Tipo
Chapa

Barra chata

Qtd.

Aluno 1 6/2/2015 Pausa

Ordem de Fabricação

Descrição
Ativos

Aluno 1 6/1/2015 Pausa

Aluno 2

SAE 1020 - 3mm esp.
SAE 1020 - 2mm esp.

Material

Histórico de Fabricação

Responsável

Sistema

BR1000 6/5/2015

Matéria Prima

Peça Pedal Box

Quantidade 2

Desenho de Referência DE-10101 - Rev01

Código da Peça 10101

6/1/2015 Pausa

1
1
1

1 Máquina de Solda

Serra
Furadeira de bancada

Broca 6 mm

Nome do Gerente de Projetos

APROVAÇÃO

Nome do Gerente de Fabricação
Ass. _________________________

Ass. _________________________

COMENTÁRIOS

Aprovado?



B.9. CHECKLIST DE INSPEÇÃO (CI) 134



B.10. LIÇÕES APRENDIDAS (LA)  135

Nº Doc.: LA-001

Lições Aprendidas

Sistema

BR1000

Descrição Ação




