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RESUMO

Encontram-se no campo das publicações acadêmicas, estudos e aplicações das
técnicas e ferramentas de gestão de projetos para uma ampla área de aplicações,
desde projetos de montagens e instalações industriais, inovações de produtos,
construções, fabricações, aperfeiçoamento de processos e procedimentos de
empresas entre outros, que vem apresentando ganhos de resultados e
competitividade para as organizações. São amplamente difundidos que as técnicas
do Project Management Institute, através do seu guia de conhecimento em gestão
de projetos (PMBOK), têm melhorado muitos projetos e processos nas empresas,
resultando em ganho de produtividade e na qualidade percebida pelo cliente. Outras
técnicas relevantes e que indicam como executar ações de melhorias são as
ferramentas lean thinking inspiradas no Sistema Toyota de Produção. Estas
ferramentas de gestão promovem melhorias nos processos por meio de análises
críticas do processo de produção e do que pode ser realizado para diminuir o lead
time e eliminar os desperdícios na produção. Há 70 anos a empresa deste estudo de
caso realiza processos de instalação de elevadores, mas os ganhos obtidos, mesmo
com o avanço das tecnologias e as melhorias de processos ao longo dos anos, são
de pouca relevância. O objetivo desta pesquisa foi realizar um estudo comparativo
entre duas montagens equivalentes de elevadores e analisar a aplicação destas
melhores práticas no escopo do trabalho de montagem de elevadores
eletromecânicos, proporcionando melhorias nas etapas e fases dos procedimentos
de montagem com auxílio das técnicas e ferramentas de gestão do PMBOK e das
técnicas de lean thinking. A pesquisa de campo aplicou a metodologia de gestão de
projeto e as ferramentas lean thinking na montagem dos equipamentos em estudo,
obtendo aperfeiçoamentos e geração de valor agregado para os processos e
procedimentos existentes. Os resultados foram aumento na produtividade, redução
de tempos e aumento da eficácia na montagem dos equipamentos. Formulou-se
assim um caminho para evoluções em um processo que estava estagnado e abremse perspectivas para estudos em áreas similares, com aplicação de um método
consistente, podendo evoluir para ganhos maiores no futuro com o aprendizado na
aplicação dessas técnicas.
Palavras-chave: Gestão de Projetos; Melhoria de Processos; Instalação de
Elevadores; PMBOK; Lean Thinking.

ABSTRACT
Project improvement of building elevators installation applying concepts of
"Lean Thinking" and project management standards
In the field of academic publications we find studies and applications of
techniques and project management tools for a wide area of application, from
assembly and facilities industrial projects, product innovation, buildings, manufacture,
companies process and procedure improvement, among others, which have shown
results and competitiveness gains for the organizations. The widely disseminated
techniques of Project Management Institute techniques, through its guide Project
Management Body of Knowledge (PMBOK), has been improving sundry projects and
processes in companies, resulting in productivity and quality gains noticed by the
client. Other relevant techniques, which indicate how to perform improvement
actions, are the lean thinking tools inspired in the Toyota Production system. These
management tools promote the enhancement of processes through critical analyses
of the production process and of what can be achieved to reduce the lead time and
eliminate production wastes. For 70 years the company of this case study performs
procedures of elevator installation; however, the gains obtained, even with the
technology advance and the processes improvements over the years, have little
relevance. The objective of this research is to perform a comparative study between
two equivalent elevator assemblies and analyze the application of these practices in
the scope of the assembly work of electromechanical elevators, providing
improvements on the assembly stages and phase procedures, with the aid of
management techniques and tools from the PMBOK and lean thinking techniques.
The field research applied the project management methodology and lean thinking
tools in the installation of the machines under study, obtaining improvements and
generation of added value for the existing processes and procedures. The results
are: increase in productivity, time reduction, and an increase in the effectiveness in
the equipment assembly. Thus a path to continuous development in a process which
was stagnant, and prospects for studies in similar areas will be opened, with the
application of a consistent method, which may develop to higher yield in the future
with the learning of these techniques.
Keywords: Project Management; Process Improvement; Elevators Installation;
PMBOK; Lean Thinking.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Considerações gerais

Houve nas ultimas décadas uma revolução tecnológica que mudou os
padrões sociais e de comportamento de grande parte da população mundial. Foram
produzidos novos equipamentos e produtos cada vez mais competitivos em diversas
áreas técnicas, tais como: computadores; aparelhos de telefonia; televisores;
automóveis; eletrodomésticos; equipamentos hospitalares; maquinários industriais
de automação; equipamentos de transporte; entre outros. Diversas áreas do
conhecimento se beneficiaram dos produtos e subprodutos, sobretudo dos
conhecimentos adquiridos. Este avanço foi possível em grande parte graças aos
novos projetos e a gestão de projetos que aperfeiçoaram os processos de fabricação
e montagem de máquinas e equipamentos.
Para Vieira (2002) a velocidade de mudanças é cada vez maior. Isto ocorre
nos variados aspectos que envolvem a vida humana, tais como cultural, político,
econômico, social, entre outros e comumente associarmos as mudanças
significativas aos resultados de projetos.
Como consequência, gerenciar projetos nesta era de grandes mudanças é um
dos grandes desafios do executivo dos tempos modernos (KERZNER, 2006).
Existe uma preocupação das empresas em buscar inovação e se manter
competitivas no mercado. Cada empresa tem suas características únicas na forma
de trabalhar e conduzir seus processos. O projeto de melhorias de processos vem
ao encontro deste ambiente corporativo, pois o projeto de alguma forma não foi
realizado antes, trabalha com variáveis e possui restrição de custos, recursos e
tempo, com início e fim bem determinados para acontecer. Durante muito tempo as
empresas realizaram o gerenciamento da rotina de trabalho para aumentar a
eficiência nos seus processos. Atualmente, especialmente as grandes empresas
multinacionais, buscam a gestão de projetos para obter melhorias continuas e
inovações em seus processos internos, como forma de ter maior eficácia em seus
produtos e resultados.
Há setenta anos a empresa deste estudo de caso realiza processos de
instalação de elevadores, mas os ganhos obtidos, mesmo com o avanço das
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tecnologias e as melhorias de processos ao longo dos anos, são pequenos ou de
pouca relevância.
Neste contexto há lacunas no processo de instalação dos elevadores que
podem ser preenchidas com melhoria nos processos, reduções de tempos de
montagem de um equipamento, melhorias na qualidade final percebida pelo cliente,
redução de custos e maior produtividade, que geram valores que permitem uma
empresa continuar competitiva e sobreviver num mercado cada vez mais acirrado.
Uma técnica amplamente difundida na atualidade é a gestão de projetos. Esta
foi uma das técnicas adotada neste estudo de caso, no qual para obter tais
benefícios foi aplicada análise de processos utilizando-se conceitos do Project
Management Institute (PMI) e de seu guia, o Project Management Body of
Knowledge (PMBOK).
Maximiano (1987) cita o PMBOK como um documento que estabelece as
áreas básicas do conhecimento que um profissional da gestão de projetos deve
conhecer e manejar, orientando as técnicas de administração de projetos nas mais
diferentes áreas.
Outra análise proposta neste trabalho foi a utilização de ferramentas e
técnicas de produção enxuta, conhecidas também como lean manufacturing ou lean
thinking.
Uma ferramenta importante do lean thinking é o A3. Ferro (2009) em seu
artigo explica que o termo A3 significa universalmente aquela folha de papel de
tamanho internacional, com 29,7 centímetros por 42 centímetros. Mas, numa
empresa que trabalha com o lean thinking um A3 tem um significado muito maior do
que este. Para a Toyota, cada problema ou desafio que uma organização enfrenta,
ou qualquer projeto que precisa ser implementado, é possível de ser registrado em
uma folha de A3. Em termos práticos, nessa única folha de formato A3, líderes e
suas equipes vão detalhar em quadros, que dividem a folha, o problema, projeto ou
desafio a ser enfrentado. E mais, é preciso detalhar também como ele será
abordado, com as respectivas análises, propostas de correções e plano de ação.
Desta maneira, a Toyota acredita que faz com que todos que enfrentam o problema,
desafio ou projeto enxerguem a questão a ser resolvida por meio de uma mesma
lente: uma única folha de papel A3. Assim, favorece a simplicidade e estimula o
poder da síntese e foco da informação.
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Para Shook (2014), a ferramenta A3 do lean thinking, utilizadas no Sistema
Toyota de Produção (STP), pode resolver problemas, promover alinhamento,
orientar a equipe e liderar ações práticas, desde que aplicada adequadamente.
Ainda Rother e Shook (2012) descrevem o mapeamento do fluxo de valor
(MFV), outra ferramenta lean thinking, como toda ação necessária para trazer um
produto por todos os fluxos essenciais a cada produto. Foram abordadas também
outras ferramentas de produção enxuta, mas as citadas acima são um exemplo de
técnicas que mostram o como resolver problemas além do que fazer proposto na
metodologia de gestão de projeto.
Segundo Azambuja e Formoso (2003), os elevadores de maneira geral são
projetados e produzidos por encomenda, de acordo com a necessidade de cada
obra ou local de instalação. Podem ter grande impacto no processo de projeto e
planejamento da produção, por serem customizados. Estes mesmos autores citam
que o mercado nacional de elevadores foi dominado por três grandes empresas
multinacionais, que detinham noventa e quatro por cento do mercado em 2003. Este
domínio está relacionado à década de 1990 em que ocorreram fusões e aquisições
entre os grandes fabricantes multinacionais de elevadores.
Atualmente, estima-se que estas multinacionais detenham noventa e seis por
cento do mercado, mas houve a entrada de mais três grandes multinacionais no
Brasil nos últimos anos o que deverá redistribuir o mercado num futuro próximo.
Um ponto relevante desta pesquisa se justifica pelo aumento de players no
mercado nos últimos anos, pela atual crise econômica e pela redução de preços
praticada pelos concorrentes.
Especificamente, foi tratado um estudo de caso do projeto de melhoria no
processo de instalação de elevadores eletromecânicos, do tipo sem casa de
máquinas, utilizando-se das técnicas gerenciamento de projetos propostas pelo PMI
e de ferramentas do lean thinking.
Azambuja e Formoso (2003) demonstram na figura 1 o lead time típico dos
processos na cadeia de elevadores, o que promove uma análise das possibilidades
de melhoria deste processo.
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Figura 1 – Lead times típicos dos processos na cadeia de elevadores.

Fonte: Azambuja e Formoso (2003).

Observa-se que o lead time de montagem (instalação) vai de um a três meses
e pode ser realizado um estudo focado nesta parte para melhoria deste processo.
A figura 2 demonstra no trabalho de Azambuja e Formoso (2003) alguns dos
problemas típicos do processo de instalação dos elevadores, circundados de
vermelho na figura, como a falta de sincronização no fluxo de materiais e os
retrabalhos e interferências entre os processos construtivos.
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Figura 2 – Visão geral dos processos e problemas típicos da cadeia de elevadores.

Fonte: Adaptado pelo autor com dados de Azambuja e Formoso (2003).
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A empresa fabricante da instalação do elevador estudado atua no setor de
transporte vertical com diversos produtos. É uma empresa de grande porte e está
situada entre as três maiores empresas da área de elevadores do país. Trabalha na
fabricação, instalação, manutenção e modernização de sua linha de produtos,
através de suas unidades de negócios.
A sua linha de produto contempla:
ú

Elevadores residenciais;

ú

Elevadores comerciais;

ú

Elevadores tipo maca para hospitais;

ú

Elevadores panorâmicos;

ú

Elevadores hidráulicos;

ú

Elevadores sem casa de máquinas;

ú

Elevadores industriais para o transporte de cargas;

ú

Elevadores para plataformas marítimas;

ú

Home Lift;

ú

Escadas e esteiras rolantes;

ú

Fingers (passarelas para aeroportos);

ú

Equipamentos específicos para pessoas com mobilidade reduzida:
elevadores, cadeiras elevatórias para escadas e plataformas verticais e
inclinadas;

ú

1.2

Ampla rede de Assistência Técnica com atendimento 24 horas.

Objetivo da pesquisa

O presente trabalho teve por objetivo melhorar o processo de instalação de
elevadores eletromecânicos, do tipo sem casa de máquinas, através de um estudo
comparativo entre duas montagens equivalentes.
Os processos atuais de instalação de elevadores da empresa referenciada
dificultam a obtenção de ganhos de produtividade e qualidade e não passaram por
mudanças significativas nas ultimas décadas.
O propósito foi realizar um estudo de caso piloto para montar um elevador do
tipo sem casa de máquinas, utilizando-se de técnicas de Gestão de Projetos e

19

ferramentas do Lean Thinking. Este tipo de elevador pode ser aplicado tanto no
transporte de pessoas quanto de cargas, como por exemplo, nas plataformas
marítimas e em indústrias químicas onde muitas vezes os processos têm início no
último andar pela carga de matérias primas por gravidade. Outro exemplo de
aplicação é no METRO, onde normalmente não pode existir uma casa de máquinas
na parte mais alta da caixa de corrida onde passa o elevador. O topo da caixa de
corrida neste caso seria o andar de acesso de uma rua ou avenida.
Foram aplicadas técnicas e ferramentas consolidadas no Project Management
Institute (PMI) e na produção enxuta (lean manufacturing ou lean thinking).
As sugestões de condução de projeto do guia Project Management Body of
Knowledge (PMBOK) permitem uma abordagem gerencial das etapas do processo
de instalação do produto, tais como, concepção (início), planejamento, execução,
controle, ações corretivas e encerramento (fim).
As ferramentas do lean thinking adotadas foram a análise do fluxo de valor, o
lead time, os mapas de estado atual e futuro e o pensamento A3, que possibilitam
localizar os problemas e pontos fracos do processo de instalação e oferecem
sugestões para o que deve ser realizado para solucionar estes problemas.
Não faz parte deste trabalho detalhamentos ou estudos completos sobre o
PMBOK, áreas de gerenciamento de projetos e o “Lean Thinking”. Serão
apresentados os pontos principais, características técnicas e qualidades que geram
valor agregado para o estudo de caso em referência.
A expectativa foi melhorar o processo, que por consequência afeta a
produtividade, qualidade, prazos e custos da instalação do estudo de caso piloto, se
comparado com os valores atuais de instalação para este tipo de produto.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

Padrões de Gerenciamento de Projetos do PMI

Conforme referenciado em Valle et al. (2010), o desenvolvimento do projeto e
da gestão de projetos vem desde a antiguidade e ao longo do tempo foi se
desenvolvendo. Como alguns dos exemplos antigos destacam-se a construção das
Pirâmides do Egito, Muralha da China, o Coliseu Romano e o Partenon Grego. Na
atualidade pode-se citar como exemplos projetos e desenvolvimento de estádios
para a Copa, obras de infraestrutura do METRO, aeroportos, portos, entre outros.
Sisk (1998) explica que Taylor aplicou o raciocínio de separar os elementos
de um processo para melhorar a produtividade, definindo tarefas e Gantt criou a
técnica de traçar a sequencia e a duração das tarefas em barras horizontais. O
gráfico de Gantt ainda é atual. Trata-se de um recurso indispensável na maioria dos
softwares de gerenciamentos de projetos. Seu trabalho é considerado percursor da
Work Breakdown Structure (WBS) ou Estrutura Analítica do Projeto (EAP).
Para Codas (1987), no início do século XX, o gráfico criado por Gantt foi
aplicado ao planejamento de obras e foi a primeira maneira de representação gráfica
do desenvolvimento esperado das etapas de execução de um empreendimento, o
que constituiu os primeiros esforços de planejamento.
Após a 2ª Guerra Mundial, surgem conceitos fundamentais da gestão de
projetos como o Program Evoluation and Review Technique (PERT) do Escritório de
Projetos Especiais da Marinha do EUA e o Critical Path Method (CPM ) da Dupont: o
PERT foi vinculado aos projetos da corrida espacial da época e o CPM ficou voltado
à implantação de projetos industriais (SISK, 1998).
Carvalho e Rabechini Junior (2011) explicam que na década sessenta
surgiram as primeiras associações de projetos (IPMA) e Project Management
Institute (PMI). O IPMA é a fusão dos principais modelos europeus de gestão de
projetos, com a participação de Reino Unido, Alemanha e França. Trabalha com 3
grandes

grupos

de

competência,

como

as

competências

contextuais,

comportamentais e técnicas. O PMI é o modelo de gestão de projetos mais difundido
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no mundo e no Brasil. Trabalha com o ciclo de vida do projeto, grupos de processos
e áreas do conhecimento que envolve o desenvolvimento de um projeto.
No período dos anos setenta não houve avanço significativo na área, mas
tem-se como destaque um salto no desenvolvimento de software para área de
gestão. Já nas duas décadas posteriores houve sedimentação das boas práticas de
gestão de projetos e a partir da metade da década de noventa houve um grande
crescimento da área com a publicação dos guias de conhecimentos em
gerenciamento de projetos, com destaque para o PMBOK®, e um aumento
significativo dos profissionais certificados para atuar na área. As décadas de oitenta
e noventa são chamadas de primeira onda na gestão de projetos e partir de 2000 de
segunda onda nas organizações (CARVALHO; RABECHINI JUNIOR, 2011).
A figura 3 demonstra a sequência evolutiva da gestão de projetos ao longo do
tempo.
Figura 3 – Fases evolutivas da gestão de projetos

Fonte: Adaptado de Carvalho e Rabechini Junior (2007).

A gestão de projetos é um conceito relativamente novo para as empresas e
comunidades cientificas que estão precisando ainda de profissionais formados e
qualificados para gerirem os desafios que estão por vir com as inovações e busca
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pela competividade de mercado. As figuras 4 e 5 a seguir apresentam as
publicações do meio acadêmico e o aumento do numero de profissionais certificados
no PMI.
Figura 4 – Publicações na ISI.

Fonte: Web of Science (2014 apud CARVALHO; CAPALDO, 2014, p. 10).
Figura 5 – Membros do PMI.

Fonte: Project Management Institute (2013 apud CARVALHO; CAPALDO, 2014, p. 10).
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Existem várias definições para a palavra projeto no ambiente da gestão de
projetos. A seguir estão listadas as definições clássicas da ISO 10006, do PMI e de
seu guia o PMBOK®, que será referencia para o estudo de caso desta dissertação.
[...] processo único, que consiste em um conjunto de atividades
coordenadas e controladas, com início e término, comprometendo-se
para alcançar um objetivo em conformidade com requisitos
específicos, incluindo as limitações de tempo, custo e recursos
(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STARDARDIZATION,
1997, p. 2).
Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto,
serviço ou resultado único. A natureza temporária dos projetos indica
que eles têm um início e um término definidos. O término é
alcançado quando os objetivos do projeto são atingidos ou quando o
projeto é encerrado porque os seus objetivos não serão ou não
podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixar
de existir (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2014, p. 3).

Todo projeto tem o início e o fim bem determinados, com uma restrição de
tempo estabelecida. Por apresentar limitação de tempo e singularidade, cada projeto
lida com diferentes estimativas e variáveis, o que torna a gestão de projetos
completamente diferente das outras formas de gestão. Outro fator importante é que
gerenciar projetos é gerenciar pessoas. Gerenciar pessoas em torno de um objetivo
comum, que vai ter um conjunto de atividades conectadas neste início e fim bastante
restrito e que vão ter que trabalhar conjuntamente para atingir aquele objetivo
criando algo novo, que nunca foi feito.
Tradicionalmente para medir a eficiência e o sucesso nos projetos designa-se
o “triângulo de ferro”, com foco no escopo atingido, no orçamento dos custos e prazo
(CARVALHO; RABECHINI JUNIOR, 2011).
Para Kerzner (2006) a melhor explicação para do sucesso é aquela que o
mensura em termos de fatores primários e secundários, como:
ú

Fatores primários: no prazo; dentro do orçamento; no nível desejado de
qualidade;

ú

Fatores secundários: aceitação pelo cliente; o cliente concorda com a
utilização do seu nome como referência.
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Para o PMBOK (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2014) o sucesso é
mensurado na qualidade do produto e projeto, na pontualidade da entrega, no
cumprimento do orçamento e pelo grau de satisfação dos clientes.
Para Vargas (2009) o sucesso do projeto está alicerçado em cumprir o
planejado com exatidão. Lista ainda que os projetos atuais bem sucedidos atendam
aos seguintes quesitos: conclusão dentro do tempo previsto; conclusão dentro do
orçamento previsto; utilização de recursos eficientemente, sem desperdícios;
finalização com qualidade e desempenho desejados; conclusão com o mínimo
possível de alterações em seu escopo; aceitação sem restrições pelo contratante ou
cliente; realizado sem que ocorressem interrupções ou prejuízos nas atividades
normais da organização; sem agressão a cultura da organização;
Com relação às principais causas de fracasso Vargas (2014) enfatiza: as
metas e os objetivos são mal estabelecidos, ou não são compreendidos pelos
escalões inferiores; há pouca compreensão da complexidade do projeto; o projeto
inclui muitas atividades e pouco tempo para realiza-las; as estimativas financeiras
são pobres e incompletas; o projeto é baseado em dados insuficientes ou
incompletos; o sistema de controle é inadequado; o projeto não teve um gerente de
projeto, ou tiveram vários, criando circulo de poder paralelo ao previamente
estabelecido; criou-se muita dependência no uso de softwares de gestão de
projetos; o projeto foi estimado com base na experiência empírica, ou feeling dos
envolvidos, deixando em segundo plano os dados históricos de projetos similares,
ou até mesmo análises estatísticas efetuadas; o treinamento e a capacitação foram
inadequados; faltou liderança do gerente de projeto; não foi destinado tempo para as
estimativas e o planejamento; não se conheciam as necessidades de pessoal,
equipamentos e materiais; fracassou a integração dos elementos-chave do escopo
do projeto; cliente e projeto tinham expectativas distintas e, muitas vezes, opostas;
não se conheciam os pontos-chave do projeto; ninguém verificou se as pessoas
envolvidas nas atividades tinham conhecimentos necessários para executá-las; as
pessoas não estavam trabalhando nos mesmos padrões, ou os padrões de trabalho
não foram estabelecidos.
Além dos fatores de sucesso, alguns autores e organizações utilizam o
fracasso e o histórico dos projetos como forma de aprendizado e análise para
projetos futuros. Aprender com os erros ajuda a não repeti-los.
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O PMI, através do seu guia PMBOK de boas práticas em projeto, sugere que
sejam utilizados os grupos de processos e as áreas de conhecimento para obter
uma boa gestão de projetos. Na figura 66 está representado um modelo de interação
destes grupos.

Figura 6 – Grupo de processos do PMBOK.

Fonte: Project Management Institute (2014).

De acordo com o PMBOK (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2014) um
processo é um conjunto de ações e atividades que se interagem e são executadas
para criar um produto, serviço ou resultado desejado. Cada processo é
caracterizado pela aplicação nas suas entradas e saídas de técnicas e ferramentas
específicas a sua finalidade. Na quinta edição do guia PMBOK® existem quarenta e
sete processos.
O PMBOK (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2014) descreve os
grupos de processos como processos de gerenciamentos de projetos, que
interagem e se integram, e tem seus objetivos específicos. Há cinco categorias
conhecidas como grupos de processos:

ú Grupo de processos de iniciação: Os processos executados para
definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente
através da obtenção de autorização para iniciar o projeto ou fase;
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ú Grupo de processos de planejamento: Os processos necessários para
definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e definir a linha de ação
necessária para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado;

ú Grupo de processos de execução: Os processos realizados para
executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para
satisfazer as especificações do projeto;

ú Grupo de processos de monitoramento e controle: Os processos
exigidos para acompanhar, analisar e controlar o progresso e
desempenho do projeto, identificar quaisquer áreas nas quais serão
necessárias

mudanças

no

plano,

e

iniciar

as

mudanças

correspondentes;

ú Grupo de processos de encerramento: Os processos executados para
finalizar todas as atividades de todos os grupos de processos, visando
encerrar formalmente o projeto ou fase.
A interação dos grupos de processo do PMBOK® pode ser associada ao ciclo
PDCA (Plan, Do, Check e Act). Seguem um plano (planejar), um fazer (execução),
uma verificação e ação (monitorar e controlar). Como um projeto tem um tempo
definido de vida útil, com começo e fim, o guia de conhecimento em gerenciamento
de projetos do PMI acrescenta as partes de iniciar e encerrar no projeto.
No fluxograma 1 a seguir são representadas as dez áreas do conhecimento
interagindo com os cinco grupos de processos. Os quarenta e sete processos estão
distribuídos por estas áreas e grupos de processos.
As áreas de conhecimento estão identificadas em cor diferente no fluxograma
para as secções com início na numeração de quatro a treze em cada bloco contendo
um processo distinto. São elas: gerenciamento da integração do projeto (na cor
cinza);

gerenciamento

do

escopo

do

projeto

(na

cor

vermelho

escuro);

gerenciamento do tempo do projeto (na cor bege escuro); gerenciamento dos custos
do projeto (na cor rosa); gerenciamento da qualidade do projeto (na cor laranja);
gerenciamento dos recursos humanos do projeto (na cor amarelo escuro);
gerenciamento das comunicações do projeto (na cor roxa); gerenciamento dos
riscos do projeto (na cor azul claro); gerenciamento das aquisições do projeto (na
cor verde) e gerenciamento das partes interessadas do projeto (na cor azul escuro).
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Fluxograma 1 – Áreas do conhecimento e grupos de processos do PMBOK.

Fonte: Project Management Institute (2014).
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A definição do papel das áreas do conhecimento do PMBOK está descrito a
seguir.
Os 47 processos de gerenciamento identificados no Guia PMBOK®
são também agrupados em 10 áreas de conhecimento distintas. Uma
área de conhecimento representa um conjunto completo de
conceitos, termos e atividades que compõe um campo profissional,
campo de gerenciamento de projetos, ou uma área de
especialização. Essas dez áreas de conhecimento são usadas na
maior parte de projetos, na maioria das vezes. As equipes dos
projetos utilizam essas e outras áreas do conhecimento, de modo
apropriado, para os seus projetos específicos (PROJECT
MANAGEMENT INSTITUTE, 2014, p. 60).

Para Valle et al. (2010) o guia PMBOK® não é uma metodologia, pois não
descreve o como fazer. Por outro lado é considerada uma boa estrutura de
direcionamento com as melhores práticas do gerenciamento de projeto, onde uma
empresa pode se basear e colocar a sua metodologia especifica dentro deste
caminho sugerido. Estes autores afirmam que os processos do guia PMBOK® não
são necessários que sejam atendidos explicitamente em um projeto. Eles
aparecerão implicitamente durante o decorrer do projeto e dependerão do contexto e
das necessidades de cada projeto.
No PMBOK (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2014) o grupo de
processos de iniciação de um projeto compreende em um processo da área de
integração e outro da área das partes interessadas.
Os dois processos deste grupo são: desenvolver o termo de abertura do
projeto e identificar as partes interessadas.
O Termo de Abertura do Projeto (TAP), também chamado de project charter,
é o primeiro passo do projeto. É um documento que formaliza as informações iniciais
e o que se sabe até o momento sobre o projeto. Determina basicamente o valor
agregado que o cliente final espera do projeto, quem será o gestor do projeto, as
partes que estarão envolvidas e os limites propostos no projeto. Além disto,
formaliza a autorização para iniciar o projeto, liberando os colaboradores da
empresa para colocar esforço, recurso e tempo no projeto.
Segundo Xavier e Xavier (2011), para iniciar um projeto são necessários
determinar as responsabilidades do projeto e alinhar a informação com as partes
envolvidas. Desta forma, se evita duplicidades ou ausência de comando no projeto,
além de informar os parâmetros iniciais do projeto.
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As partes interessadas ou stakeholders são as pessoas ou instituições que de
uma forma direta ou indireta terão relação com o projeto. Os stakeholders são
definidos no início do projeto e estarão envolvidos com todo o projeto ou em alguma
parte que seja do interesse de um ou outro grupo. Estas partes interessadas são
afetadas ou afetam o resultado do projeto. É fundamental que todas as partes
interessadas sejam previstas para evitar futuros problemas de comunicação.
Cleland e Ireland (2012) explicam que as partes interessadas do projeto são
divididas em dois grupos de indivíduos: primários e secundários. Os primários, em
geral, representados por gerentes de projeto, patrocinador, pessoal técnico, gerente
funcional e de suporte. Apresentam competências que estão ligadas ao
gerenciamento do projeto, tais como: capacidade de estabelecer escopo do projeto e
produto; conhecimento em relação ao desenvolvimento de prazos e custos;
habilidades de negociação, e avaliação de riscos, entre outras. Os secundários
dependem do âmbito e da abrangência do projeto, podendo envolver o governo,
empresas subcontratadas, etc. Suas competências estão mais fortemente ligadas
aos negócios aos quais estão relacionadas – tecnologia, processos, serviços, etc.
No PMBOK (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2014) são apontados
vinte e quatro processos de planejamento dos quarenta e sete processos existentes,
ou seja, mais da metade estão relacionados ao grupo de processos de
planejamento. Estes processos, ilustrados no fluxograma 01 anteriormente, são:
desenvolver o plano de gerenciamento de projeto; planejar gerenciamento do
escopo; coletar requisitos; definir escopo; criar EAP; planejar o gerenciamento do
tempo; definir atividades; sequenciar atividades; estimar recursos das atividades;
estimar duração das atividades; desenvolver cronograma; planejar o gerenciamento
de custo; estimar custos; criar orçamento; planejar gerenciamento da qualidade;
planejar gerenciamento dos recursos humanos; planejar gerenciamento das
comunicações; planejar gerenciamento de riscos; identificar riscos; realizar análise
qualitativa dos riscos; realizar análise quantitativa dos riscos; planejar respostas aos
riscos; planejar gerenciamento das aquisições e planejar gerenciamento das partes
interessadas.
Segundo Cleland e Ireland (2012) o planejamento do projeto visa constituir
uma visão futura para o projeto e pensar na estratégia para executá-la, com a
finalidade de alcançar as metas estipuladas. Os mesmos autores informam que
talvez seja a parte mais importante de um projeto na medida em que define metas,
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estratégias e o caminho mais favorável dentro dos diversos cursos de ações
possíveis. Um plano bem elaborado orienta a equipe de projeto para cumprir de
forma satisfatória as metas de custo, prazo e desempenho técnico.
Para o PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE SP, 2014) o grupo de
processos de planejamento define e refina os objetivos e planeja a ação necessária
para alcançar os objetivos e o escopo para os quais o projeto foi realizado.
No PMBOK (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2014) são abordados
oito processos de execução de um projeto, sendo: orientar e gerenciar a execução
do projeto; realizar a garantia da qualidade; monitorar equipe de projeto; desenvolver
equipe do projeto; gerenciar equipe do projeto; gerenciar comunicação; concluir
aquisições e gerenciar partes interessadas.
O grupo de processos de execução aciona os recursos humanos e materiais
necessários para a execução das atividades planejadas. A execução do projeto
consiste na realização das atividades previstas no plano de projeto.
Para o PMBOK (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2014) há onze
processos de controle e monitoramento de projetos. São eles: monitorar e controlar
o trabalho do projeto; realizar o controle integrado da mudança; validar escopo;
controlar escopo; controlar cronograma; controlar custos; realizar controle da
qualidade; controlar comunicação; monitorar e controlar riscos; administrar
aquisições e monitorar gerenciamento das partes interessadas.
O grupo de processos de monitoramento e controle, como o próprio nome
sugere, monitoram as atividades do projeto regularmente, visando garantir o
andamento do projeto. Caso seja encontrada alguma adversidade, medidas
corretivas são aplicadas.
De acordo com Kerzner (2006), o controle e a gestão do processo devem ser
mantidos ao longo do projeto, sendo esta a oportunidade para o gestor e equipe de
projetos avaliarem o andamento do mesmo, estimarem o seu desempenho e
controlarem o desenvolvimento dos produtos a serem entregues.
Por fim, o grupo de processos de encerramento formaliza a aceitação do
resultado da fase ou do projeto e conduz o projeto a uma finalização ordenada. Um
projeto se encerra quando ele termina ou não pode ser mais continuado.
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As recomendações do PMBOK (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE,
2014) em seus dois processos finais de encerramento são: encerrar o projeto ou
fase e encerrar aquisições.

2.2

Aplicação do PMBOK

Os processos e etapas de montagem de uma máquina ou equipamento, em
geral, são considerados atividades de rotina dentro do ambiente industrial, pois
seguem padrões que visam ganho de produtividade e qualidade. Como exemplos,
podem ser citadas as linhas de montagem da indústria automobilística, fabricação e
instalações ferroviárias, aeronaves, produtos eletrodomésticos, entre outros.
A figura 7 demonstra algumas diferenças entre produtos rotineiros e produtos
de projetos, que se situam no campo da inovação, são temporários, estão inseridos
em um ambiente de incertezas e necessitam de integração de esforços.
Figura 7 – Rotina versus inovação

Fonte: Carvalho (2009).

Segundo Aumond (2004), o ciclo simplificado da figura 8 é realizado para a
venda e instalação de um elevador: O ciclo abaixo se refere às rotinas inerentes aos
processos de uma empresa de elevador, com sua padronização e atividades que se
repetem a cada aquisição de um novo equipamento. No entanto, é possível observar
nas etapas citadas nesta figura, possibilidades de aplicação de projetos de melhoria.
Especificamente analisando a etapa de montagem ou da entrega do elevador,
circundadas na figura 8 em vermelho, notam-se opções para melhorias nos
procedimento de segurança, qualidade, confiabilidade, flexibilidade na operação,
entrega no prazo, funcionando bem e sem pendencias. Estas possíveis melhorias
podem ser conduzidas como um projeto de melhoria neste processo.
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Figura 8 – Ciclo da venda e instalação de um elevador.

Fonte: Adaptado de Aumond (2004).

Com boas práticas de gerenciamento de projetos é possível buscar inovação
no processo de montagem de elevadores nas edificações, visando ganhos de
produtividade, aumento de eficácia e satisfação de clientes. Para tanto, será
desenvolvido no próximo capítulo da metodologia, um projeto de melhoria nos
processos de montagem dos elevadores, seguindo os padrões consolidados no guia
PMBOK, que é o modelo mais difundido no Brasil para boas práticas em gestão de
projetos.
O guia atual possui dez áreas do conhecimento que devem ser abrangidas
em um projeto e quarenta e sete processos de gerenciamento. No quadro 1 a seguir
podem ser observados as áreas de conhecimento e os processos sugeridos no
PMBOK.
Conforme citado anteriormente não foram utilizados todos os quarenta e sete
processos do guia PMBOK, mas foram utilizados somente aqueles condizentes com
a realidade do projeto do estudo de caso proposto neste trabalho. O PMBOK
(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2014) informa que cada projeto é único e
possui suas características únicas de aplicação. Portanto, o projeto piloto
desenvolvido neste trabalho aplicou o que era pertinente à área de instalação de
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elevadores. Foi estruturado com a aplicação dos grupos de processos de projetos,
com início, planejamento, execução, controle e monitoramento e por fim encerrado.
Utilizou-se de forma direta ou indireta as dez áreas do conhecimento: integração,
escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, análise dos
riscos, aquisições e partes interessadas.
Vargas (2007) esclarece que a numeração das áreas do conhecimento tem
início no quatro para estar compatível com os capítulos do guia PMBOK, uma vez
que a integração é o capítulo quatro e assim sucessivamente.
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Quadro 1 – Áreas do conhecimento e grupos de processos do PMBOK.
Grupo de processos de gerenciamento de projetos
Áreas de
Conhecimento

4. Gerenciamento
da integração do
projeto

Iniciação

Planejamento

4.1.Desenvolver 4.2. Desenvolver o plano
termo de
de gerenciamento do
abertura do
projeto
projeto

Execução
4.3. Orientar e
gerenciar o trabalho
do projeto

Monitoramento e
Encerramento
controle
4.4. Monitorar e
4.6. Encerrar o
controlar o
projeto ou fase
trabalho do
projeto
4.5. Realizar o
controle integrado
de mudanças

5. Gerenciamento
do escopo do
projeto

5.1. Planejar o
Gerenciamento do
Escopo
5.2. Coletar os requisitos
5.3. Definir o escopo
5.4. Criar a EAP

5.5. Validar o
escopo
5.6. Controlar o
escopo

6.7. Controlar o
cronograma

6. Gerenciamento
do tempo do
projeto

6.1. Planejar o
gerenciamento do
Cronograma
6.2. Definir as atividades
6.3. Sequenciar atividades
6.4. Estimar os recursos
das atividades
6.5. Estimar as durações
das atividades
6.6. Desenvolver o
cronograma

7. Gerenciamento
dos custos do
projeto

7.1. Planejar o
gerenciamento dos
Custos
7.2. Estimar custos
7.3. Determinar o
orçamento

7.4. Controlar os
custos

8. Gerenciamento
da qualidade do
projeto

8.1. Planejar o
gerenciamento da
qualidade

8.2. Realizar a
garantia de qualidade

9.1. Planejar o
gerenciamento dos
recursos humanos

9.2. Mobilizar a
equipe do projeto
9.3. Desenvolver a
equipe do projeto
9.4. Gerenciar a
equipe do projeto

10. Gerenciamento
das comunicações
do projeto

10.1 Planejar o
gerenciamento das
comunicações

10.2. Gerenciar as
comunicações

11. Gerenciamento
dos riscos do
projeto

11.1. Planejar o
gerenciamento dos riscos
11.2. Identificar os riscos
11.3. Realizar a análise
qualitativa dos riscos
11.4. Realizar a análise
quantitativa dos riscos
11.5. Planejar as
respostas aos riscos

12. Gerenciamento
das aquisições do
projeto

12.1. Planejar o
gerenciamento das
aquisições

13. Gerenciamento 13.1. Identificar
das partes
partes
interessadas no interessadas
projeto

13.2. Planejar o
13.3. Gerenciar o
gerenciamento das partes envolvimento das
interessadas
partes interessadas

9. Gerenciamento
dos recursos
humanos do
projeto

8.3. Controlar a
qualidade

10.3. Controlar as
comunicações
11.6. Controlar os
riscos

12.2. Conduzir as
aquisições

Fonte: Adaptado do Project Management Institute (2014).

12.3. Controlar as 12.4. Encerrar
aquisições
as aquisições
13.4. Controlar o
envolvimento das
partes
interessadas
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2.3

Princípios e técnicas de Lean Thinking
Segundo Womack, Jones e Ross (2004) a denominação “enxuta”, proveniente

do termo inglês “lean”, foi mencionada pela primeira vez na segunda metade dos
anos oitenta por John Krafcik, integrante do International Motor Vehicle Program do
Massachusetts Institute of Technology (MIT). O sistema foi descrito como enxuto por
Krafcik devido à redução de muitos fatores, como esforço dos funcionários, espaço
fabril, produtos em estoque e lotes de fabricação, em relação à produção em massa.
Desta forma o termo “enxuto” significa, de uma maneira geral, proporcionar uma
forma de fazer mais contando com cada vez menos recursos, aproximando-se assim
cada vez mais de atender todas as necessidades dos clientes de maneira exata e
precisa.
A primeira citação do termo “enxuto” foi divulgada no trabalho de Krafcik, mas
o termo “produção enxuta” foi divulgado ao público de forma mais ampla no livro “A
Máquina que Mudou o Mundo”, de James Womack, Daniel Jones e Dan Roos.
Publicado nos anos noventa, o relato destes três integrantes do International Motor
Vehicle Program do MIT mudou a maneira de pensar da indústria automobilística.
Foi a partir deste estudo, que comparou diversas empresas do ramo automotivo e
resumiu um trabalho realizado durante cinco anos, que o conceito enxuto ou lean foi
difundido a empresas de todo o mundo.
O Lean Institute Brasil (2015) define o Lean Thinking ou a Mentalidade Enxuta
como uma filosofia e estratégia de negócios para aumentar a satisfação dos clientes
através da melhor utilização dos recursos. A gestão lean procura fornecer, de forma
consistente, valor aos clientes com custos mais baixos. Identificando e sustentando
melhorias nos fluxos de valor dos processos, por meio do envolvimento de pessoas
qualificadas, motivadas e com iniciativa.
Para o Lean Institute Brasil (2015), apesar de o Lean Thinking ser concebido
originalmente como prática de manufatura, a Mentalidade Enxuta tem sido
gradualmente disseminada em todas as áreas das empresas e também para
empresas dos mais diferentes tipos e setores, tornando-se efetivamente uma
filosofia e cultura empresarial. Os resultados obtidos geralmente implicam no
aumento da capacidade de oferecer produtos que os clientes querem, na hora que
eles precisam, a preços coerentes, com custos menores, qualidade superior e lead
times mais curtos, garantindo, assim maior rentabilidade para o negócio.
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Para Ohno (1997), o Sistema Toyota de Produção (STP) ou a Manufatura
Enxuta, tem por finalidade eliminar o desperdício através do aumento da eficiência
da produção. Para tanto, são apresentadas sete formas de desperdícios neste
sistema, conforme a seguinte forma:
1) Desperdício de superprodução (produzir muito e muito cedo);
2) Desperdício de disponível (espera);
3) Desperdício em transporte;
4) Desperdício de processamento em si (processamento demasiado
ou não necessário);
5) Desperdício de estoque disponível (estoque);
6) Desperdício de movimento (manuseio desnecessário);
7) Desperdício de produzir produtos defeituosos.

Lean Thinking é uma forma de pensar. Martichenko (2012) cita que existem
oito categorias de desperdícios que não agregam valor para as organizações:
1) Produção em excesso: construindo ou comprando mais do que é
preciso antes do necessário;
2) Estoque: estocando coisas em que se gastam recursos para esconder
as falhas em um processo (fornecedores, materiais, instalações,
equipamentos, informações, pessoas, etc);
3) Correção: fazendo as coisas novamente porque não foram de forma
certa da primeira vez;
4) Processamento em excesso: fazendo mais do que o necessário para
satisfazer as necessidades dos clientes;
5) Movimentação: toda a movimentação que não agrega valor ao produto
ou processo;
6) Espera: qualquer coisa que cause espera ou impeça a execução do
trabalho;
7) Transporte: transporte além do necessário, se o fluxo perfeito de uma
peça única existente;
8) Esforço humano: ideias perdidas pela falta de engajamento das
pessoas que executam o trabalho.
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Ohno (1997) define que a estrutura do STP como na figura 9, onde o objetivo
é responder rapidamente as necessidades do cliente, produzir produtos com alta
qualidade, ter baixo custo, produzir com flexibilidade de volume e mix. Existem ainda
dois pilares de sustentação para o sistema, sendo o JIT (just in time) e o JIDOKA
(palavra de origem japonesa que representa a autonomação).
Figura 9 – Estrutura do Sistema Toyota de Produção.

Fonte: Ohno (1997).

O sistema just in time implica nas partes corretas e necessárias à montagem
alcancem a linha de montagem no momento em que são necessárias, e somente na
quantidade necessária. Desta maneira se estabelece um processo de fluxo contínuo.
O sistema de autonomação é a automação com um toque humano, ou seja, a
ação do homem para evitar a propagação de falhas durante a produção, intervindo
de imediato, paralisando o processo e investigando a causa para não haver
desperdício. Não pode ser confundida simplesmente com a automação. Tem por
objetivo “separar” o operador da máquina, pois um operador pode operar diversas
máquinas simultaneamente e não fica restrito a apenas uma máquina.
Para Womack e Jones (2004) são aplicados os conceitos de manufatura
enxuta nos processos de negócios, remodelando-os e implementando as
modificações ao longo de áreas distintas, que podem ir desde a área comercial até a
manufatura. Para os mesmos autores são explorados cinco princípios da manufatura
enxuta em vários exemplos. Estes cinco exemplos podem ser aplicados em qualquer
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tipo de processo para realizar a sua transformação, através da eliminação de
desperdícios.
Womack e Jones (2004) explicam que a redução de custos e prazos pode ser
obtida sobre a ótica dos cinco princípios. O Pensamento Enxuto é uma forma de:
1) Especificar o valor;
2) Identificação da cadeia do valor;
3) Alinhar na melhor sequencia as ações que criam valor;
4) Realizar estas atividades sem interrupção toda vez que alguém solicita;
5) Realiza-las cada vez mais eficaz.

No primeiro princípio, o de especificar o valor, trata do ponto de vista do
cliente, ou seja, o que ele quer receber. Este é o ponto de partida, onde todas as
outras atividades anteriores relacionadas com a entrega serão mapeadas. São
classificadas em atividades que agregam valor e que não agregam valor ao cliente,
tentando sempre eliminar todas as possíveis atividades que não agregam valor ao
cliente.
O segundo princípio é a identificação da cadeia de valor. Ele trata de todas as
ações específicas necessárias para se levar um produto específico e passar pelas
três tarefas gerenciais críticas em qualquer negócio: a tarefa de solução de
problema, que trata da ideia inicial de um produto até o seu lançamento; a tarefa de
transformação física, tratando desde matéria prima até o produto acabado em mãos
no cliente final; a tarefa do gerenciamento da informação, partindo do recebimento
do pedido até a entrega e seguindo um cronograma detalhado.
Segundo Martichenko (2012) a cadeia de valor ou fluxo de valor pode ser
descrita como a sequência de atividades que agrega valor ao produto ou serviço e o
cliente está disposto a pagar. Existem também atividades ou processos que não
agregam valor, são desnecessárias e o cliente não está disposto a pagar por isto.
Elas devem ser eliminadas. E um último tipo de atividade é a agregação de valor ao
negócio, sendo qualquer atividade ou processo pelo qual o cliente não quer pagar,
mas que não pode ser eliminado neste ponto por ser necessário ao processo.
O terceiro princípio é o fluxo, que tem a função de colocar as atividades na
melhor sequencia para gerar a entrega ao cliente. As pessoas tem uma tendência
natural de agrupar atividades semelhantes e realiza-las em lotes, com o objetivo de
aumentar a eficiência e a utilização de recursos.
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Para Martichenko (2012) o fluxo “enxuto” não acontecerá se pensar em lote
ou em economia de escala. Construir lote significa que os materiais e as
informações devem esperar enquanto o lote está sendo feito, armazenado, e, então,
vagarosamente utilizado. Esperar é desperdício puro de tempo e dinheiro. O fluxo de
uma só peça reduz o lead time do processo, levando o produto do pedido à entrega
muito mais rapidamente, reduz estoques, o que reduz custos, e torna os problemas
mais visíveis quando eles surgem.
No quarto princípio está a produção puxada. Uma atividade só ocorre quando
a atividade posterior assim requisitar. Como todas as atividades estão ligadas pelo
fluxo, falta determinar o momento que estas devem começar a trabalhar. O início
das atividades deve ocorrer mediante uma solicitação do cliente no final do processo
produtivo. Quando este solicita um produto ou serviço, a atividade posterior requisita
uma entrega da anterior e assim por diante até que seja gerada a entrega baseada
no valor criado pela cadeia.
Por fim, o quinto princípio: a perfeição. A perfeição é o processo evolutivo de
implementação das mudanças. Mesmo após um trabalho criterioso de mudança de
processo, este nunca será perfeito. Sempre haverá espaços para melhorias e busca
de eficiência. Existem também as mudanças de mercado e necessidades dos
clientes, um processo que atualmente pode ser satisfatório, no futuro precisará de
adaptações para as novas condições impostas pelo mercado e concorrentes.
Segundo Hines e Taylor (2000), o princípio da perfeição acontece quando os
cinco princípios anteriores são alcançados, criando um ciclo virtuoso o qual faz com
que o valor flua mais rápido, expondo desperdícios antes desconhecidos na cadeia
de valor que entravavam o fluxo contínuo, proporcionando a eliminação dos
mesmos. A perfeição, desta forma, é o estado futuro quando todos os tipos de
desperdícios foram eliminados.
Para Martichenko (2012) o Pensamento Enxuto está relacionado com a
eliminação de qualquer fator que desperdice tempo ou recurso. Eliminar estoques
para mostrar os problemas e eliminar os problemas que aparecem definitivamente.
Rother e Shook (2012) explicam que o mapeamento do fluxo de valor é
importante para visualizar qual o caminho do produto, desde o fornecedor até o
cliente. Esta é uma ferramenta importante, pois monstra de uma forma clara, quais
são os pontos para trabalhar inicialmente e identificar onde se encontram os maiores
desperdícios.
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3

O PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR

Nesta seção será descrito um resumo simplificado do que envolve a
instalação ou montagem de um elevador, desde a venda ao comprador até a
entrega para o cliente final.
O elevador é produzido em uma fábrica e suas partes e componentes são
produzidas, embaladas e encaixotadas para envio através de caminhões à obra. A
instalação do elevador ocorre em obra. A gestão e instalação do elevador em obra
ocorrem através das Filiais da empresa, que estão distribuídas por todo o país.
Para

equipamentos

de

transporte

vertical,

como

os

elevadores

eletromecânicos, a rotina não difere das demais máquinas e equipamentos
industrializados. Existe uma fábrica com métodos e processos bem estabelecidos ao
longo dos anos. O processo de fabricação das partes que compõem o elevador vem
se aprimorando com o passar do tempo, pois são inseridas automação e melhorias
nos processos de produção industrial.
Uma das maiores dificuldades está no aprimoramento da montagem deste
equipamento no ambiente de uma obra. O elevador depois de fabricado é expedido
em caixas, com as peças e partes que o compõem integralmente, e na sequencia é
montado manualmente no cliente final. Normalmente os clientes finais são
edificações onde ficarão funcionando os elevadores.
A figura 10 ilustra o local de instalação de elevadores numa edificação e parte
da infraestrutura que um construtor deve fornecer para a instalação do elevador
segundo a norma ABNT NM 207:99. Esta norma esclarece os requisitos de
segurança para fabricação, instalação e manutenção de elevadores elétricos de
passageiros.
Um elevador eletromecânico, do tipo sem casa de máquinas, é um
equipamento no qual a máquina de tração, o regulador de velocidade e o quadro de
comando deste produto são transferidos para dentro da caixa de corrida. A caixa de
corrida também é conhecida como passadiço ou shaft por onde se desloca a cabina
do elevador de uma extremidade à outra. Com esta compactação do produto, liberase espaço na cobertura das edificações, o que é muito requisitado pelas
construtoras atualmente devido ao valor financeiro do metro quadrado em edifício.
O projeto piloto deste trabalho abordou este tipo de elevador.
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Figura 10 – Local de instalação do elevador em uma edificação.

Fonte: adaptado pelo autor do manual da empresa X ELEVADOR (2015).

As fotografias 01, 02, 03, 04 e 05 ilustram ao leitor algumas fases de
montagem de um elevador eletromecânico, do tipo sem casa de máquinas, no
ambiente real de uma obra. São exemplificadas as fases de: armazenamento dos
materiais; fundo do poço; topo da caixa de corrida e local de fixação da máquina de
tração; montagem das guias de canina e contra peso na caixa de corrida; ajuste do
elevador para entrega final.
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Fotografia 1 – Local para armazenagem e separação dos materiais de montagem.

Fonte: do autor.
Fotografia 2 – Ambiente do fundo de poço do elevador.

Fonte: do autor.
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Fotografia 3 – Conjunto máquina de tração e regulador de velocidade no topo do
passadiço.

Fonte: do autor.

Fotografia 4 – Montagem das guias da cabina e contra peso no passadiço.

Fonte: do autor.
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Fotografia 5 – Ajustes do elevador para entrega final.

Fonte: do autor.

A figura 11 representa na sua parte superior a sequência e o procedimento
compra e entrega do elevador ao cliente final, através dos departamentos de vendas
novas, instalação (pré-instalação e instalação) e de assistência técnica do produto.
Cada departamento é alimentado pelos seus respectivos procedimentos interno. O
departamento de instalação está destacado em azul claro e é o alvo de estudo deste
trabalho. Neste departamento foi inserida pelo autor a equipe de projeto, devido o
estudo caso em referência.
Na parte inferior da figura 11 estão representadas as divisões da fábrica de
elevadores da empresa que prestam suporte e apoio às Filais. Pelo fato do elevador
ser instalado e montado no cliente, a fábrica produz as partes do equipamento e
assessora os departamentos das Filias desde a venda até a entrega no cliente final.
No meio da figura a seguir existe um fluxograma contendo o processo de
aditivo de contrato para o cliente ou Filial. Quando ocorrem mudanças que afetam o
que foi estabelecido no contrato de compra e venda do produto é realizado um
aditivo contratual para registro oficial e atualização de valores financeiros, prazos e
escopo de fornecimento.
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Figura 11 – Processos de vendas & instalação e produção do elevador.

Fonte: Adaptado pelo autor com dados da empresa X ELEVADOR (2015).

O início da aquisição de um elevador ocorre no departamento de vendas
novas da empresa quando o comprador entra em contato com a Filial da companhia
para cotá-lo. A partir deste momento um consultor de vendas é destinado para
atender este cliente e gerar o cálculo de tráfego (previsto em legislação). O cálculo
de tráfego especifica e dimensiona o tipo de elevador mais adequado para cada
edificação. Assim, são calculadas para cada edificação as quantidades de
elevadores, a velocidade, capacidade, modelo e intervalo de tráfego mais
apropriado, com o intuito de atender as normas ABNT NBR 5665:1983 e ABNT NBR
NM 313:2007. Este mesmo consultor de vendas realiza uma consulta à fábrica da
empresa sobre a análise de viabilidade técnica (AVT) do produto. A AVT tem a
finalidade de verificar se é possível ou não atender a solicitação do cliente em
termos de custo, condições de pagamento, prazo, produto, desempenho, legislação,
estética, entre outros fatores almejados pelo comprador. A fábrica de elevadores vai
aprovar ou recusar. Quando recusada pela fabrica são indicadas neste documento o
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que deve ser realizado pelo comprador para possa ser aprovada a venda do
elevador. O consultor negocia com o cliente estas possibilidades técnicas.
Após a aprovação da AVT é gerada uma proposta de venda do elevador para
o consultor negociar com o comprador. Havendo acordo entre a necessidade do
comprador e o que é possível fornecer de produto é assinado o contrato de compra
e venda do elevador.
Este novo equipamento é cadastrado no sistema de gestão da unidade de
serviços (GUS) pelo departamento de vendas novas da filial (DEVN). O cadastro do
novo produto no GUS gera a identificação do equipamento no sistema da empresa,
tais como: número de fabricação do elevador, capacidade, datas previstas
contratuais, designações específicas do tipo de equipamento, velocidade, numero de
andares atendidos, tensão fornecida, endereço da obra, valores, linha do produto,
croqui da casa de máquinas, lay out civis para localização e espaço dos elevadores,
entre outros.
No departamento de instalação da empresa são conduzidas duas etapas: a
de pré-instalação e a de instalação do elevador propriamente dita.
Na etapa de pré-instalação do elevador é emitido o projeto executivo ao
cliente após sessenta dias da assinatura do contrato de compra. O projeto executivo
oferece ao cliente informações básicas sobre a instalação do produto e a
infraestrutura que ele deve fornecer para que o elevador seja instalado, obedecendo
a norma técnica ABNT NBR NM 207:99.
Ainda na etapa de pré-instalação são realizados os relatórios de préinstalação (RPI) e o levantamento de prumo central (LPC). O RPI quantifica os
avanços construtivos dos locais onde será instalado o elevador. Um funcionário préinstalador da empresa de elevadores passa mensalmente na obra para acompanhar,
orientar e mensurar os avanços no cliente. O LPC é uma linha de prumo que é
descida no centro da caixa de corrida, desde o topo até o fundo do poço. Tem por
finalidade garantir que as dimensões previstas no projeto executivo estão dentro dos
limites aceitáveis e assim o elevador pode ser fabricado, não correndo riscos de
caber no local de instalação ou faltar cabos e fiações na altura correta. Faltando dez
semanas para o prazo de conclusão do local onde será instalado o elevador é
realizada uma visita à obra para avaliar as condições do avanço da infraestrutura
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necessária para montagem do elevador. Estando dentro dos padrões é programada
com a fábrica a fabricação dos materiais. Quando da data de conclusão de locais é
realizado um RPI para averiguar a conclusão dos itens necessários por parte do
cliente para início de montagem do elevador. Estes itens são previstos no contrato
de compra e venda do elevador.
Após o aceite de locais pela empresa de elevador inicia-se a etapa de
instalação do elevado, a qual será o objeto de estudo deste trabalho e destacada em
azul claro na figura anterior. Para iniciar uma instalação é necessário abrir um plano
de montagem, no qual as horas de montagem são distribuídas de acordo com um
cronograma gerado pelo sistema GUS. O próximo passo é mobilizar a equipe de
montagem e transportar as ferramentas para a obra. Neste intervalo os materiais de
montagem devem estar em obra conforme programação prévia na pré-instalação. A
equipe de montagem realiza os procedimentos conforme manual do Anexo A e é
avaliada por seu comprimento do escopo, prazo, custo e qualidade conforme
cronograma de montagem e fichas de inspeções e revisões do equipamento (Plano
de montagem, FIR I, II e III). No término da montagem é emitida a carta de
conclusão para aceite do cliente.

Após a montagem o cliente deve realizar o

contrato de manutenção do equipamento visando obter a garantia de 01 ano e
atender a legislação vigente para transportes verticais.
Na fábrica ocorre a avaliação da AVT do equipamento e aprovação da venda.
Ela realiza a documentação necessária para fabricação, elabora o projeto executivo
que será enviado ao cliente e analisa o LPC para produzir os materiais necessários
de acordo com as medidas reais encontradas em obra. Como exemplo, um prédio
pode sofrer alterações na altura de suas lajes de andar para andar para mais ou
para menos quando comparado com o previsto no projeto arquitetônico. Se o
elevador for fabricado conforme informação do projeto arquitetônico corre sérios
riscos de perda de material, pois normalmente ocorrem diferenças entre o previsto
no contrato de venda e o real executado em obra. A fábrica confirma junto a filial a
fabricação do elevador, expede os materiais, envia pedidos complementares de obra
(PCO) com peças e componentes quando ocorrem problemas e controla a garantia
de 01 ano após o encerramento do contrato de venda no sistema GUS.
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4

METODOLOGIA

4.1

Objetivo da pesquisa

O objetivo da pesquisa foi desenvolver o estudo piloto do processo de
instalação de elevadores prediais baseado no pensamento enxuto (lean thinking) e
nas ferramentas de gestão de projetos, buscando alternativas para melhorar a
eficiência no processo de montagem e visando manter a empresa competitiva no
mercado por meio da inovação de processos. Para tanto foram propostas melhorias
no processo de instalação de elevadores eletromecânicos sem casa de máquinas.
Foram comparadas duas instalações do tipo CKD (Completely Knock-Down) de
equipamentos de mesma marca, modelo, características técnicas e na mesma
edificação, sendo uma convencional e a outra com base na metodologia
desenvolvida para processos “enxutos” de instalação de elevadores prediais.
Considerando que o processo de instalação atual da empresa referenciada têm
problemas para conseguir melhorar a sua produtividade e não sofreu alteração
significativa nos seus procedimentos e etapas de montagem de elevadores com o
passar dos anos, foi possível identificar possibilidade de melhorias em tempo,
qualidade e custo.

4.2

Abordagem metodológica

Batista (2008) define a obra de Robert Yin (2001), publicada originalmente em
1994, como um marco referencial para aplicação do Estudo de Caso e como
estratégia para condução de pesquisa em todas as áreas do conhecimento.
Yin (2015) afirma que o estudo de caso pode ser definido como uma
investigação empírica que analisa o fenômeno contemporâneo dentro de seu
contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o
contexto não podem ser claramente definidos ou quando se enfrenta uma situação
única, na qual muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados.
Segundo Yin (2015) é possível classificar os tipos de estudos de caso de
acordo com o objetivo final ou quanto ao conteúdo e em relação ao número de
casos. No objetivo final ou quanto ao conteúdo os estudos de caso podem ser
classificados em exploratórios, descritivos ou explanatórios. A pesquisa exploratória
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trata problemas pouco conhecidos, visa definir de maneira mais clara o problema,
descrevendo comportamentos e objetivando contribuir para pesquisas futuras. A
pesquisa do tipo descritiva descreve o fenômeno em seu ambiente, com o objetivo
de diferenciá-lo de outros. Na pesquisa explanatória o objetivo é explicar relações de
causa e efeito entre dois ou mais fenômenos. Para o numero de casos, o mesmo
autor, informa a existência de caso único ou de casos múltiplos. No estudo de caso
único, um único objeto de estudo satisfaz as condições da pesquisa, seja por ocorrer
de forma isolada, ou por ser típico e representar uma situação comum. No estudo de
casos múltiplos, eles são usualmente utilizados quando se deseja comparar
características contrastantes entre os casos.
Neste contexto, o projeto de pesquisa proposto foi classificado como caráter
explanatório, pois foram analisadas criticamente as etapas de instalação de um
elevador e aplicado um projeto de melhoria neste procedimento. O caso estudado é
do tipo único, por ser um projeto piloto de instalação de um elevador em uma única
obra.
Voss, Tsikriktsi e Frohlich (2002) apresentam como vantagem para a
utilização do estudo de caso único a oportunidade de aprofundar na pesquisa
realizada. Porém, apresentam como limitações a impossibilidade de generalização
dos resultados, modelos e teorias desenvolvidos a partir desse estudo.
As questões que esta pesquisa aborda são o como aumentar a produtividade
e qualidade, ou seja, reduzir tempo e custo de montagem. De forma mais genérica
foi utilizado o gerenciamento, como área da administração para planejar, coordenar
e controlar as ações que foram executadas. Para validação da pesquisa através de
experimento, foi realizado um caso e experimento em campo, sem total controle da
situação, onde uma equipe de gestão de projeto e uma equipe de instalação de
elevador aplicaram técnicas e métodos de melhorias.
Os métodos utilizados para melhorar a produtividade e a qualidade foram:
1) Utilização de Padrões de Gerenciamento de Projetos do PMI;
2) Lean Thinking;
3) Mapeamento do fluxo de valor;
4) Gestão de processos A3;
5) Takt time.
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5

PLANEJAMENTO E DESCRIÇÃO DA PESQUISA

5.1

Piloto de instalação identificando fontes de melhorias de processo por meio
de MFV e A3

Foi elaborado um projeto piloto com aplicação de técnicas do lean thinking
que buscam o aumento da qualidade e produtividade e procuram diminuir os custos
e tempo de instalação. O detalhamento completo deste projeto está descrito no
apêndice A.
As ferramentas do lean thinking tiveram o objetivo de apontar o como eliminar
desperdícios, verificar e diminuir o lead time e analisar o como obter os ganhos de
produtividade.
Uma das ferramentas do lean thinking mais difundidas é o mapeamento do
fluxo de valor (MFV). É utilizada para representar o “mapa de estado atual” e o
“mapa de estado futuro” no desenvolvimento dos planos para implementação dos
processos enxutos.
Marchwinski, Shook e Schroeder (2011) definem o MFV como um diagrama
simples de todas as etapas envolvidas no fluxo de material e informação,
necessárias para atender aos clientes do pedido à entrega. Os mesmos autores,
ainda informam através do livro “Léxico Lean”, que os mapas de fluxo de valor
podem ser desenhados em diferentes momentos, a fim de revelar oportunidades de
melhoria. Um mapa de estado atual segue o caminho de um produto, do pedido até
a entrega, para determinar as condições atuais. Um mapa do estado futuro desdobra
as oportunidades de melhoria identificadas pelo mapa de estado atual, para atingir
um nível mais alto de desempenho em algum ponto futuro.
O MFV agrega valor e elimina desperdícios aos processos, pois permite
visualizar onde estão os gargalos da empresa. Os mapas são de fundamental
importância ao MFV, pois são eles que fazem com que se “enxergue” o fluxo de
valor, muitas vezes camuflado pelas perdas e pela segmentação do processo.
Segundo Rother e Shook (2012) o fluxo de valor é toda ação, que agrega
valor ou não, necessária para trazer um produto por todos os fluxos essenciais a
cada produto. Se for o fluxo da produção, vai desde a matéria prima até as mãos do
consumidor final. Se for o fluxo do projeto do produto, vai da concepção até o
lançamento do produto.
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Ainda segundo Rother e Shook (2012), este método para construção de
cenários atuais e futuros do sistema produtivo deve ser produzido sem o auxílio de
softwares especializados e com o responsável pela implementação do MFV,
verificando a situação real de seu fluxo de valor dentro do chão-de-fábrica. Para que
se desenvolva um estado futuro consistente é necessário começar com uma análise
da situação atual da produção.
Neste trabalho foi abordado o mapeamento do fluxo de valor de uma parte da
produção. Especificamente, foi comparado o mapa do estado atual da instalação de
um elevador montado dentro do padrão convencional da empresa e o mapa do
estado futuro da instalação de um elevador do projeto piloto montado dentro do novo
processo proposto.
Segundo Marchwinski, Shook e Schroeder (2011), os conceitos apresentados
na parte inferior de “um mapa de estado” e representados dentro de caixas de
dados, podem ser definidos da seguinte forma:
ú

T/C (Tempo de Ciclo ou Cycle Time): frequência com que uma peça ou
produto é completado por um processo, conforme cronometrado por
observação. Também se refere ao tempo em segundos que um
operador leva para completar todas as tarefas de um trabalho, antes de
repeti-las;

ú

TR (Tempo de Troca ou Changeover Time): processo de mudança da
produção de um produto para outro ou uma série de máquinas
interligadas em uma linha de montagem ou célula com a troca de
peças, matrizes, dispositivos, moldes, etc. Também conhecido como
set-up no meio industrial. O tempo de troca é medido pelo tempo
decorrido entre a última peça no ciclo recém-terminado e a primeira
peça boa após a troca;

ú

Disponibilidade: é fração do tempo em que uma máquina funciona
adequadamente, quando necessário. Produzir somente o necessário e
no momento certo;

ú

Turno: período de trabalho diário do operador do processo;

ú

TP: tempo de trabalho disponível por turno em segundos;

ú

Lead Time: tempo requerido para um produto se movimentar por todas
as etapas de um processo, do início ao fim.
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Estas definições e conceitos com relação ao estudo de tempos auxiliam no
entendimento e interpretação dos MFV.
O mapa do estado atual do produto da empresa está representado na figura
12 a seguir. Nele é possível observar de forma simplificada: o momento que a
construtora realiza o pedido de compra do elevador junto à Filial da empresa; a
programação e acompanhamento do processo de fabricação do produto; a
expedição e transporte das partes e peças do produto fabricado até à obra; o inicio
do processo de instalação do elevador, passando por suas etapas de montagem;
por fim, a entrega do produto acabado à construtora. Na parte inferior do mapa é
detalhado o tempo de espera do material para descarregar em obra, os tempos das
etapas de montagem, a quantidade e qualificação da mão de obra utilizada e o lead
time total da instalação do produto em obra.
O mapa foi realizado pela equipe de projetos mapeando os processos e
etapas atuais que constituem uma instalação de um elevador eletromecânico da
empresa, do tipo sem casa de máquinas. A base teórica para construir os mapas de
estado atual e futuro foi o livro do Rother e Shook (2012) “Aprendendo a enxergar:
mapeando o fluxo de valor para eliminar o desperdício”.
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Figura 12 – Mapa do estado atual do processo de instalação do elevador.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Após análise do mapa do estado atual do processo de instalação do elevador
da figura 12 anterior pela equipe de gestão do projeto foi possível estimar os
seguintes potenciais de melhorias:
ú

Reduzir o tempo de material parado aguardando o início de
instalação. Na parte inferior esquerda do mapa é possível
observar que o material depois de expedido pela fábrica fica de
1 a 5 dias aguardando para descarregar em obra;

ú

Realizar efetivamente as fichas de inspeção e revisão (FIR) ao
final das etapas de montagem. Não estavam sendo executadas
pela equipe de montagem e este tempo é consumido na
montagem;

ú

Como o processo de montagem é praticamente um fluxo
contínuo sem intervalos e estoques é possível notar que o foco
das

melhorias

deve

concentrar-se

no

procedimento

de

instalação como um todo do elevador. A montagem do
equipamento está relacionada com a mão de obra do montador
para montar as peças e partes que compõem o produto. A
instalação está relacionada com o processo de uma forma mais
abrangente que é constituída pela parte operacional e pela parte
de gestão do produto, desde a sua expedição pela fábrica até a
entrega ao cliente final;
ú

Ter a garantia de fábrica do envio de 100% dos materiais e zero
defeito nos materiais enviados para instalação na obra;

ú

Se houver durante a montagem do elevador peças danificadas
ou extravio de material em obra, a fábrica de elevadores depois
de acionada deve ter velocidade de resposta imediata a estes
problemas eventuais;

ú

Analise

da

possibilidade

de

redimensionamento

do

procedimento de montagem da fase I e II, onde é possível
observar no mapa, que ele emprega a maior parte do tempo de
montagem de um elevador, com a utilização de 21 dias.
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Rother e Shook (2012) explicam que o objetivo mapeamento do fluxo de valor
é destacar as fontes de desperdícios e eliminá-las através da implementação de um
fluxo de valor em um estado futuro, que pode se tornar uma realidade em um curto
período de tempo. O mapa do estado futuro tem como meta construir uma cadeia de
produção onde os processos individuais sejam articulados aos seus clientes. Cada
processo deve se aproximar o máximo possível para produzir apenas o que os
clientes precisam e quando precisam. Pode ser realizado por fluxo contínuo ou
puxado.
O mapa do estado futuro da empresa, no qual foi planejada a instalação do
elevador do projeto piloto, está representado na figura 13 a seguir. É possível notar
que foram aplicadas técnicas do lean thinking como fluxo de valor, “enxugamento”
do lead time e melhoria nos processos e procedimentos de instalação.
Foi planejada uma redução do tempo de material parado para zero, ou seja, a
equipe de gestão de projeto consultou a fábrica de elevadores e cliente sobre a
análise de melhoria nesta etapa visando não ter material parado na transportadora
aguardando para entrar em obra.
A equipe de gestão de projeto observou que é válido o acréscimo de tempo
para realizar as inspeções de qualidade, uma vez que elas garantem o controle e
monitoramento da montagem e a entrega do produto final sem pendências.
A fase I da montagem teve uma redução em seu tempo de montagem
significativa, de 21 dias do estado anterior para 17 dias no estado futuro projeto. Isto
foi possível devido ao remodelamento dos processos desta etapa. A fase II teve uma
redução de tempo de montagem de 07 dias para 06 dias. Além do remodelamento
do processo outro fator decisivo para diminuir o tempo foi a utilização de mão de
obra especializada. No estado anterior trabalhou-se com um montador iniciante
enquanto que no estado futuro foi empregado um montador experiente e
especializado.
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Figura 13 – Mapa do estado futuro.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Após aplicação das propostas do mapa de estado futuro da figura 13 anterior,
na instalação do projeto piloto, as seguintes melhorias foram alcançadas:
ú

Eliminado o tempo de espera para descarga de material em obra,
através de monitoramento e controle junto à expedição de fábrica,
transportadora e obra. Adotado transporte diário da matriz à filial de
acordo com a data necessária do material em obra;

ú

Equipamento instalado com montador 1, experiente e especializado
em fase I e montador 2, experiente e especializado em fase II. O
supervisor 2 realizou o ajuste do equipamento na fase III auxiliado
pelo montador 2;

ú

Supervisores 1 e 2 ficaram full time nesta obra;

ú

Supervisor 1 acompanhou as fase 1 e 2 da montagem e realizou as
FIR I e II, visto que a FIR é um check list que garante a qualidade
de montagem destas fases;

ú

Supervisor 2 acompanhou e auxiliou na fase III e realizou a FIR III,
garantindo a qualidade de entrega final do produto ao cliente;

ú

As etapas de distribuição, conferência dos materiais e descer linhas
de prumada foram transferidas para a pré-instalação, realizadas
antes do início do processo de instalação;

ú

Os materiais foram conferidos e distribuídos antes do início da
instalação;

ú

Não houve problema de extravio de peça devido à permanência full
time do supervisor no local e peças que faltaram foram rapidamente
repostas pela ação efetiva da equipe de GP junto à fábrica;

ú

Uma sugestão da equipe de gestão de projeto é adotar sistema de
bonificação para as equipes que superarem metas e resultados,
pois esta ação estimularia o aumento de produtividade. Pode ser
testada como melhoria em um projeto futuro da empresa, após
consulta ao jurídico e a diretoria sobre o modelo de implementação.
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Outra ferramenta do lean thinking analisada para construir o mapa de estado
futuro da figura 13 foi o fluxo contínuo. O fluxo contínuo é a resposta à necessidade
de redução do lead time (tempo necessário para que uma determinada ordem de
fabricação esteja produzida a partir de sua data de liberação) de produção. A
implementação de um fluxo contínuo na cadeia de agregação de valor normalmente
requer a reorganização do layout do processo, visando um processo mais enxuto e
com menor lead time.
Rother e Shook (2012) recomendam a análise de sete procedimentos dentro
de um processo, visando obter o fluxo contínuo. Para a instalação do elevador piloto
foram considerados e aplicados os seguintes procedimentos:

ú

Primeiro procedimento – produzir de acordo com seu takt time.

Tempo de trabalho disponível na montagem por turno
Takt time =
Demanda do cliente por turno
25,5 dias
logo:

Takt time =

= 25,5 dias
1 elevador

A montagem sequencial das peças e partes do produto pelo montador
produz um elevador no intervalo de 25,5 dias, ou seja, a melhoria
significativa no processo ocorre se for dado foco maior no
procedimento de montagem, através de facilidades como o uso de
parafusadeiras

elétricas

e

instalação

com

equipes

altamente

capacitadas e experientes. Além disto, o procedimento de instalação foi
revisto “enxugando” a fase 01 e antecipando algumas etapas desta
fase para o processo de pré-instalação;
ú

Segundo procedimento – desenvolver um fluxo contínuo onde for
possível.
Eliminou-se o estoque médio de 05 dias das peças e volumes do
elevador antes do início da instalação.

Para tanto, foi estabelecido

uma programação com a fábrica/cliente “amarrada” a entrega ao início
da instalação;
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ú

Terceiro procedimento – utilizar supermercado para controlar a
produção onde o fluxo contínuo não se estende aos processos fluxo
acima.
No caso da instalação do elevador, como o fluxo é praticamente
contínuo, a utilização de supermercados ou kanban para controlar a
produção do produto é inviabilizado. A montagem é do tipo CKD
(Completely Knock-Down – partes do elevador completamente
desmontadas);

ú

Quarto procedimento – Enviar a programação do cliente para
somente um processo de produção.
Como o processo de montagem de elevadores se resume a 03 fases
praticamente contínuas o processo puxador do cliente fica orientado na
nas fases I II e III, onde definirá o ritmo e o controle da produção. O
cronograma de instalação é entregue aos montadores no início do
processo e debatido em conjunto com o supervisor para retirar
eventuais dúvidas;

ú

Quinto procedimento – Distribuir a produção de diferentes produtos
uniformemente no decorrer do tempo no processo puxador (nivelar o
mix da produção).
O elevador a ser montado é um projeto piloto e único;

ú

Sexto procedimento – Criar uma “puxada inicial” com a liberação e
retirada de somente um pequeno e uniforme incremento de trabalho no
processo puxador (nivelar o volume da produção).
O fluxo de montagem do elevador é único, contínuo e sequencial,
diferente de uma linha de produção onde se nivela o volume da
produção através da “puxada inicial”.

ú

Sétimo procedimento – Desenvolver a habilidade de fazer “toda peça
todo dia” (depois de cada turno, a cada hora ou palete ou pich) nos
processos de fabricação anteriores ao processo puxador.
Não existe troca de peça de uma máquina para a montagem de um
elevador. O necessário é a habilidade manual do montador, o
conhecimento e ferramentas adequadas para executar as tarefas com
êxito.
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A tabela 1 aponta a melhoria do lead time no processo de instalação da
empresa estuda, comparando o antes (instalação convencional) e o depois com a
adoção de medidas propostas no lean thinking objetivando fluxo contínuo nos
processos.
Tabela 1 – Comparação do Lead Time entre processo de instalação atual e o projeto piloto
realizado.
Peças e

Fase I

FIR I e II

Fase II e III

FIR III

volumes

Lead time de
produção

Antes
(processo

de

05 dias

21 dias

01 dia

07 dias

01 dia

35 dias

Depois
do
Fluxo
contínuo
(projeto piloto
realizado)

Zero dia

17 dias

1,5 dias

06 dias

01 dia

25,5 dias

Diferença

+ 5 dias

+ 4 dias

+ 1 dia

Zero

+ 9,5 dias

instalação
atual)

-

dia

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos processos de instalação da empresa X
ELEVADOR (2015).

Outra ferramenta lean thinking que auxiliou na solução do problema apontado
neste estudo de caso foi o A3.
No A3 é possível visualizar de forma completa e simplificada a situação
anterior e posterior da implementação do estudo piloto. O termo “A3” estabelece que
uma folha de papel do tamanho A3 deve ser capaz de transcrever todo um plano de
ação, com seu contexto, estado atual, metas, objetivo, análise, estado futuro, plano
e acompanhamento. Representa um projeto descrito em uma folha A3, com
simplicidade, clareza e objetividade.
Shook (2014) informa que o termo “A3” representa para a Toyota e outras
empresas lean que cada problema que uma organização enfrenta pode e deverá ser
capturado em uma única folha de papel no tamanho A3. Isto possibilita uma visão
comum a todos que enfrentam o problema, enxergando através da mesma lente. As
organizações ajustam o modelo para atender seus requisitos particulares.
Shook (2014) ainda explica que um A3 geralmente contem os seguintes
elementos:
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ú

Título: define o problema, tema ou questão;

ú

Responsável/data: indica quem é o “responsável” pelo problema ou
questão e a data da última revisão;

ú

Contexto: estabelece o contexto do negócio e a importância do
problema;

ú

Condições atuais: descreve o que se sabe atualmente sobre o
problema ou questão;

ú

Objetivos/metas: identifica o resultado desejado;

ú

Análise: analisa a situação e as causas subjacentes que criaram a
lacuna entre a situação atual e o resultado desejado;

ú

Contramedidas propostas: propõe algumas ações corretivas ou
contramedidas para abordar o problema, preencher a lacuna ou
atingir um objetivo;

ú

Plano: indica um plano de ação de quem fará o quê e quando para
atingir o objetivo;

ú

Acompanhamento: Cria um processo de revisão, acompanhamento
e aprendizado e antecipa problemas remanescentes.

O A3 completo desenvolvido pelo autor para o piloto de montagem do
elevador está demonstrado no apêndice A.

5.2

Aplicando Padrões de Gerenciamento de Projetos ao caso estudado

5.2.1 Início do caso estudado
Para iniciar o piloto da instalação do elevador foi elaborado o termo de
abertura do projeto (TAP). O TAP é uma boa prática recomendada no guia PMBOK
do PMI para inicio de projetos. O TAP teve como propósito obter permissão da
empresa para executar o projeto piloto de instalação e demonstrar a viabilidade do
estudo aos stakeholders. O projeto completo apresentado à empresa está relatado
no Apêndice B.

5.2.2 Planejamento do caso estudado

Após aprovação do TAP pelos stakeholders o autor deste trabalho preparou
um plano piloto para apresentar ao gerente da empresa estuda. O gerente é o cargo
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mais alto e o responsável pelos resultados da filial São Paulo, fato que o qualifica
para aprovação ou não da proposta. O plano teve cinco discussões, que resultaram
nas cinco versões revisadas do projeto. Entre as revisões, uma alteração importante
está logo na primeira revisão na qual a gerencia não aceitou a divulgação do nome e
dados oficiais da empresa em estudo. Isto é relevante, pois explica ao leitor deste
trabalho o porquê do nome fictício de X ELEVADORES para empresa referenciada.
Outra revisão relevante foi a de realizar o processo para um piloto de instalação em
um tipo específico de produto ou para uma linha de produto com vários tipos. Optouse por um tipo específico da linha de produtos, sendo escolhido o elevador
eletromecânico sem casa de máquinas. Este tipo de produto é mais moderno e
sofisticado em relação aos demais que a empresa produz e tem um bom apelo
comercial junto aos consumidores pelo fato de não ocupar parte da área da
cobertura nas edificações com a construção de uma casa de máquinas.
Para obter uma melhora no processo o projeto propôs uma utilização de mão
de obra mais experiente e com maior de conhecimento, o que aumentaria o custo
direto de mão de obra, mas em principio, traria uma melhor qualidade, menor
incidência de retrabalho e tempo de instalação. Além disto, foi proposta a formação
de uma equipe de gestão de projeto, que trabalhou em paralelo com as atividades
de rotina da empresa. A equipe de GP teria como objetivo atuar e apoiar full time
junto a equipe de instalação na obra, cliente e fornecedores internos. A última
proposta do projeto foi uma adequação no procedimento de instalação do piloto.
Algumas etapas, que eram executadas originalmente durante a montagem, foram
deslocadas para a fase de pré-instalação, tais como, conferir, distribuir e posicionar
parte dos materiais em obra. Este fato ajudaria a obter ganho no prazo de
montagem.

5.2.3 Descrição e execução do caso estudado

A execução do projeto piloto ocorreu na prática com a instalação dos dois
equipamentos de mesmas características técnicas e na mesma ocasião,
evidenciados no quadro 2. A edificação escolhida para a instalação dos
equipamentos estava com a infraestrutura local pronta e acabada para receber a
instalação dos elevadores. Foi possível montar o piloto e comparar com o outro
elevador que estava sendo montado em outra caixa de corrida e ao mesmo tempo.
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A única exceção destas duas montagens é o sentido de abertura de porta na
entrada da cabina e nos andares que é diferente. No entanto, este item não impacta
nos resultados obtidos de qualidade, prazo e custo de instalação.
Quadro 2 – Caraterísticas técnicas básicas dos elevadores do estudo de caso.
ESPECIFICAÇÃO BASICA DOS ELEVADORES
Caraterísticas do elevador

Elevador A (instalação tradicional) &
Elevador B (instalação do estudo piloto)
Eletromecânico, sem casa de maquinas e para uso de deficiente

TIPO

físico.

CONTROLE

Variação Vetorial Voltagem e Frequência (VVVF)

COMANDO

Atendimento Coletivo Seletivo na Descida (ACSD)

DESTINAÇÃO

Comercial

CABINA

Revestida em aço inox

PORTA CABINA

Abertura Lateral Direita (ALD) è Elevador A;
Abertura Lateral Esquerda (ALE) è Elevador B

PORTA PAVIMENTO

Abertura Lateral Direita (ALD) è Elevador A;
Abertura Lateral Esquerda (ALE) è Elevador B

ACABAMENTO PORTA PAVTO

Marco largo em inox

CAPACIDADE (pessoas ou kg)

08 passageiros ou 600 kg

VELOCIDADE (m/min) ou (m/s)

60 m/min ou 01 m/s

PARADAS

02

ENTRADAS

02

SISTEMA DE TRAÇÃO

2:1

DENOMINAÇÃO DOS PAVIMENTOS

0, 1

DIMENSÃO DA CABINA (X;Y)

1200 x 1400 [mm]

ABERTURA UTIL (L.U.)

0,800 [m]

ALTURA UTIL (OPH)

2,1 [m]

Fonte: Elaborado pelo autor.

A instalação do elevador piloto foi executada com mão-de-obra mais
qualificada e experiente em relação às instalações convencionais da empresa. Cada
membro da equipe de campo destinada a montar e supervisionar o elevador do
estudo de caso tem mais de 25 anos de experiência nos processos de instalação de
elevadores. A finalidade foi realizar um comparativo com uma instalação tradicional,
sem a interferência da gestão de projetos e de equipes de alta produtividade, para
analisar quais seriam os ganhos obtidos. Verificou-se que com equipes mais
experientes, de maior qualificação e com o apoio da equipe de gestão de projetos
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não houve retrabalho na instalação piloto. Este fato ocorreu devido a presença em
tempo integral dos supervisores em obra, ação imediata da equipe de gestão no
apoio a solicitação de materiais e na interferência junto ao cliente quando houve a
necessidade. Os montadores mais experientes também conheciam bem o produto,
seguiram corretamente os procedimentos de instalação demonstrados no Anexo A
deste trabalho e sabiam os caminhos para solucionar os imprevistos de maneira
mais eficaz.
Foi executado um procedimento de montagem diferente do habitual para
efeito de teste. As etapas de distribuição, conferência dos materiais e descer linhas
de prumada foram transferidos para a pré-instalação, realizadas antes do início da
montagem para o cliente. Este teste demonstrou que o tempo de montagem da fase
I diminui de 21 dias para 17 dias, conforme evidenciado na comparação dos mapas
de estado atual, estado futuro, no A3 e na tabela 1 que foram apresentados na
seção anterior deste capítulo. Outra observação foi relacionada ao tempo da fase II
da montagem que diminuiu de 07 para 06 dias.
A equipe de gestão de projeto realizou acompanhamentos e monitoramentos
constantes junto à fábrica e cliente para garantir a entrega dos materiais no prazo
estipulado.
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6. RESULTADOS OBTIDOS

6.1. Resultados do experimento

O monitoramento e controle da instalação do piloto ocorreram na prática pelo
acompanhamento em campo da montagem do elevador pela equipe de GP. O
supervisor que estava na obra orientou e verificou diariamente se os montadores
estavam seguindo os procedimentos do manual de instalação (conforme Anexo A), o
cronograma estabelecido e realizou o preenchimento dos relatórios de qualidade FIR
I, II e III ao final de cada fase de montagem.
Lembrando que foi designado um supervisor em tempo integral na obra
visando a garantia da qualidade do projeto piloto. Ele realizou reuniões periódicas
com a equipe de GP, tinha a diretriz de realizar atas junto ao cliente, se houvesse
alguma interferência de obra e conferir os itens contidos nas FIR.
A equipe de GP ficava sabendo do andamento da obra através do supervisor
com reuniões semanais, do contato diário através do telefone ou por e-mail.
Interferia quando ocorria alguma anomalia ou tinha alguma solicitação da equipe de
campo.
Um técnico de segurança do trabalho da empresa visitou a montagem do
equipamento piloto por duas ocasiões a fim de monitorar aspectos de segurança da
obra, dos ferramentais utilizados e dos equipamentos de proteção individual (EPI)
utilizados pela equipe de montagem e supervisão. Esta solicitação partiu da equipe
de GP para de garantir a segurança e consequente auxílio na garantia de qualidade.
A comparação entre os resultados finais do piloto com montagens tradicionais
foi um elevador sem pendencias e com menor tempo de instalação. Os dados
referente a qualidade final de instalação podem ser analisados e comparados nas
FIR´s preenchidas para os dois elevadores instalados e visualizadas em completo
no Anexo B.
O quadro 3 demonstra o resumo dos dados obtidos nas fichas de inspeção e
revisão – FIR I, II e III para os dois elevadores montados.

66

Quadro 3 – Comparativo entre as instalações com relação às FIR´s.
FIR

ELEVADOR
A – tradicional

PENDÊNCIA
Não realizada a FIR I

I

STATUS
A equipe de montagem não conseguiu fazer
a FIR I

B – piloto

Não apresentou

Conforme o planejado

A – tradicional

15 pendencias

Houve retrabalho e as pendencias foram
solucionadas pelo supervisor e um montador
mais experiente, após a conclusão da

II

instalação, o que implicou em atraso na
entrega

do

equipamento

e custos

de

retrabalho.

III

B – piloto

Não apresentou

Conforme o planejado

A – tradicional

Não apresentou

FIR II preenchida neste momento

B – piloto

Não apresentou

Conforme o planejado

Fonte: Elaborado pelo autor.

Outra análise possível é referente aos custos. Na instalação tradicional do
elevador A não foi empregado o supervisor em tempo integral na obra e não houve
uma equipe de GP realizando apoio e folow up nas atividades desenvolvidas, mas
ocorreram retrabalhos e emprego de horas-homem para sanar estes problemas
após a instalação. Por outro lado, na instalação piloto do elevador B não houve
retrabalhos e o equipamento foi instalado num prazo menor do que as instalações
tradicionais e com 100% de qualidade. Na tabela 2 é possível fazer um comparativo
dos custos relacionados à instalação de ambos os elevadores
Para efeito de comparação foi considerado o valor salarial de um dia útil
trabalhado, visto que o cronograma de instalação, os mapas atuais e futuro, onde se
medem os tempos de instalação, consideram esta base de cálculo.
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Tabela 2 – Comparação dos custos de mão de obra (*) entre os elevadores A e B.
Fase I

FIR I e II

Fase II e III

FIR III

Total de dias
trabalhados /
Custo Total

Elevador A
Custo

MO

Montador (**)
Custo

21 dias

01 dia

07 dias

R$ 1.911,00

R$ 91,00

R$ 637,00

R$ 241,00

Supervisor (****)

Custo
MO
Montador (***)
Custo
MO
Supervisor (****)

35 dias

R$ 2.880,00

MO

Elevador B

01 dia

17 dias

1,5 dias

06 dias

01 dia

R$ 2473,5

R$ 218,25

R$ 873,00

R$ 145,50

25,5 dias

R$ 9.735,20
R$ 4.097,00

R$ 241,00

R$ 1.446,00

R$ 241,00

Fonte: Elaborado pelo autor.
(*) Salários com encargos;
(**) Montador Iniciante èR$ 2.000,00 è R$ 91/dia útil;
(***) Montador 01 ou 02 èR$ 3.200,00 è R$ 145,5/dia útil;
(****) Supervisor 01 e 02 è R$ R$ 5.300,00 è R$ 241/dia útil.

6.2. Análise dos resultados
Com os resultados obtidos no piloto foi possível observa que o custo do
projeto ficou 3,4 vezes maior do que uma montagem convencional. No entanto, se
este método inovador for replicado para outras montagens do mesmo modelo de
equipamento, aplicando as fichas de qualidade, tendo uma supervisão atuante e
presente e o departamento de instalação da companhia realizar o acompanhamento
da montagem da mesma forma que a equipe de GP é provável que o custo
operacional se dilua na operação da empresa.
Outro fator importante é que na instalação convencional houve retrabalho
para sanar as pendências apontadas na FIR II, o que consumiram mais 05 dias úteis
do trabalho de um montador experiente e o envolvimento de 02 dias úteis de um
supervisor para suporte.
Para análise dos valores gastos com o retrabalho é tomada como base os
valores salariais citados na tabela 2. Desta forma obtêm-se:
ú

Cinco dias úteis de um montador experiente que implica em R$ 145,50/dia
útil e isto é igual à soma dos dias trabalhados de R$ 727,50;
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ú

Dois dias úteis de um supervisor que implica em R$ 241,00/dia útil e isto é
igual à soma dos dias trabalhados de R$ 482,00.

Portanto, o custo adicional total de retrabalho somando os valores da mão de
obra do montador e do supervisor é igual ao valor final de R$ 1.209,50.
Para obter o valor real da montagem convencional é necessário somar o valor
obtido na montagem convencional da tabela 2 e o valor de retrabalho calculado
anteriormente:
R$ 2.880,00 + R$1.209,50 = R$ 4.089,50
Se comparado com o valor do projeto piloto, o projeto piloto ainda fica 2,4
vezes maior do que o valor de uma montagem convencional.
No entanto, na prática, a empresa entendeu que não é necessária a
permanência do supervisor em momento integral na obra. Após análise do projeto
piloto a equipe de gestão de projeto recomendou a permanência do supervisor
conforme os tempos apontados na tabela 3.
Tabela 3 – Comparação dos custos de mão de obra (*) entre os elevadores A e B, acrescido
o valor de retrabalho no elevador A e redução das horas de supervisão no elevador B.
Fase I

FIR I e II

Fase II e III

FIR III

Total de dias
trabalhados / Custo
Total

Elevador A
Custo

MO

Montador (**)
Custo

21 dias

01 dia

07 dias

R$ 1.911,00

R$ 91,00

R$ 637,00

(21 dias)

(01 dia)

(07 dias)

MO

Custo

MO

Montador (***)
Custo

MO

Supervisor (****)

35 dias
R$ 2.880,00 + R$

R$ 241,00

Supervisor (****)
Elevador B

01 dia

(01 dia)
17 dias

1,5 dias

06 dias

01 dia

R$ 2.473,50
(17 dias)

R$ 218,25
(1,5 dias)

R$ 873,00
(06 dias)

R$ 145,50
(01 dia)

R$ 482,00
(02 dias)

R$ 241,00
(01 dia)

R$ 241,00
(01 dia)

R$ 241,00
(01 dia)

1.209,50 (retrabalho)
è R$ 4.089,50

25,5 dias

R$ 4.915,25

Fonte: Elaborado pelo autor.
(*) Salários com encargos;
(**) Montador Iniciante èR$ 2.000,00 è R$ 91/dia útil;
(***) Montador 01 ou 02 èR$ 3.200,00 è R$ 145,5/dia útil;
(****) Supervisor 01 e 02 è R$ R$ 5.300,00 è R$ 241/dia útil.
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ú

Tempo è representa um ganho qualitativo de 9,5 dias de
produtividade, ou seja, uma redução de 27% em relação ao tempo
utilizado para montagem de um elevador pelo método convencional;

ú

Qualidade è sem pendencias;

ú

Custo final è 20% maior, porém libera-se a equipe de montagem antes
para outras obras e não se tem retrabalhos.

Outra análise relevante é que quando existe retrabalho, vencimento de prazo
e qualidade deficiente na entrega do produto ao cliente normalmente o cliente abre
reclamação pelos canais de comunicação com empresa (SIC – serviço de
informação ao cliente; registo de reclamações no site da empresa; e-mail a gerência
da Filial ou diretoria; solicitações de reunião com gerência ou diretoria, entre outros).
Em alguns casos específicos de contrato, como os firmados com órgãos públicos,
por exemplo, há multas por atraso de entrega do produto.
Estes custos intangíveis envolvem ações e mobilizações de equipes dentro da
empresa para sanar o problema apontado pelo cliente, ou seja, para a organização é
sempre melhor fazer o certo e de melhor qualidade já na primeira oportunidade.

6.3. Encerramento do projeto piloto

O projeto se encerrou quando foi finalizada a instalação do elevador piloto. A
partir deste momento houve a desmobilização das equipes, as ferramentas foram
devolvidas ao departamento de logística da empresa, a ficha de inspeção e revisão
III foi preenchida pelo supervisor 02 e, como não houve pendências, o equipamento
foi entregue ao cliente final através da carta de conclusão de instalação.

6.4. Avaliação dos resultados

O resultado está relacionado ao sucesso ou fracasso do projeto, pois é
dependente do grau de qualidade, pontualidade, conformidade orçamentária e a
satisfação do cliente com o produto final.
Segundo Borges e Carvalho (2015), um projeto que não se distancia
demasiadamente do orçamento inicialmente planejado, cumpre o cronograma e
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faz suas entregas atendendo os requisitos estabelecidos pelos stakeholders é
considerado um projeto de sucesso.
O quadro 4 é uma adaptação de Vargas (2009) e Valle et al. (2010) para
descrever o sucesso em projeto e comparar os resultados alcançados no presente
trabalho.
Quadro 4 – Modelo comparativo de desempenho entre o sucesso e o projeto desenvolvido
neste trabalho.
Sucesso sugerido por Vargas (2009)

Projeto apresentado neste trabalho e desenvolvido

e Valle et al. (2010)

na empresa

Produziu todas as entregas

Inicialmente não estavam previstas ferramentas lean para

planejadas, com o mínimo possível

complementar os métodos de gestão. Foram acrescentadas

de alterações no seu escopo.

ao escopo do trabalho, mas vieram a somar na análise e

1.

solução dos problemas apresentados.
2.

Completado/concluído dentro do

O prazo aprovado junto aos stakeholders foi para julho/2015.

cronograma/prazo aprovado.

O elevador piloto foi concluído com um prazo abaixo de uma
montagem convencional e em março/15.

3.

Executado/concluído dentro do

No orçamento são consideradas as horas de montagem

orçamento aprovado

dentro do plano de montagem. Se observado que não houve
retrabalho, abertura de reclamações, um prazo menor de
instalação e que na prática o supervisor não precisa ficar em
tempo integral no local de montagem é possível justificar a
forma mais produtiva de montar.

4.

Entregue de acordo/atingido

A montagem do equipamento foi acompanhada em tempo

especificações funcionais, de

integral pela equipe projeto e resultou em repostas rápidas

performance e de qualidade

quando problemas surgiram. Foi selecionada uma equipe de
montagem de alto padrão. Não houve pendencia de
instalação.

5.

Alcançou as metas, objetivos e

O equipamento foi instalado em menor tempo e sem

propósitos.

retrabalhos.

A carta de conclusão da montagem foi aceita

pelo cliente sem pendências.
6.

Atingiu todas as expectativas das

Não houve restrição por parte dos envolvidos.

partes interessadas, sem restrições.
7.

Utilizado recursos sem desperdícios

Realizado com recursos humanos e materiais do próprio

(materiais, equipamentos e

departamento e com auxílio da engenharia da companhia.

pessoas).
8.

Empreendido sem que ocorressem

Realizado com recursos humanos do próprio departamento e

interrupções ou prejuízos nas

com apoio da engenharia da empresa.

atividades normais da organização.
9.

Não ter agredido a cultura da

Foi desenvolvido dentro dos padrões da empresa e de acordo

organização

com os interesses dos stakeholders

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Vargas (2009) e Valle et al. (2010).
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Com os conceitos de mapeamento do fluxo de valor e análise do A3 foi
possível “enxergar” os problemas e pontos de melhorias do projeto. Por
consequência, houve diminuição nos tempos de montagem e uma melhor qualidade
de entrega do produto, sem retrabalhos. O custo final foi maior, no entanto tratavase de um projeto piloto com a presença permanente da supervisão no local. A
empresa entende que no cotidiano e nas montagens futuras não é necessário o
supervisor em tempo integral, mas precisa do apoio integral do departamento de
instalações e o uso de mão-de-obra altamente qualificada para obter um custo
próximo ao orçado.
Com as técnicas de controle e monitoramento de gestão de projetos houve
um aumento na qualidade final do produto, pois houve o acompanhamento
constante de todas as etapas do processo o que minimizou erros e contribui para os
tempos de respostas mais efetivos.
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7. CONCLUSÕES

Utilizou-se de técnicas do PMI para gestão do projeto no processo de
montagem de elevadores para desenvolver este estudo de caso piloto. O método
proporcionou uma visão das partes que compõem o processo, mostrando as
interações dos vários processos e etapas que compõem a montagem de um
equipamento de transporte vertical, verificando os pontos de melhorias e o que era
necessário para haver melhoria em cada parte do processo.
Foram mapeados os segmentos e realizadas análises críticas das partes do
processo e de suas respectivas interações, através de ferramentas de produção
enxuta, como o mapeamento do fluxo de valor e o processo A3 propostos no lean
thinking. Isto possibilitou direcionar ações corretivas que visam ganhos de melhorias
no processo de montagem do elevador eletromecânico sem casa de máquinas.
O propósito foi identificar as principais dificuldades encontradas no processo de
montagem de elevadores eletromecânicos sem casa de máquinas e como a
utilização das ferramentas e técnicas propostas no guia PMBOK e no lean thinking
auxiliam na solução de problemas agregando valor e melhoria nestes processos,
comprovando mais uma vez a eficácia destas ferramentas.
Concluiu-se que a melhoria no processo de instalação do estudo piloto podia
ser obtida através de:
ú

Uso de mão de obra mais eficiente e capacitada;

ú

Equipe de gestão atuante junto à instalação do produto, cliente e dos
fornecedores internos;

ú

Remodelamento nas etapas do procedimento de instalação.

As possibilidades de melhorias na cadeia do fornecimento de elevadores às
construtoras são significativas, pois o lead time é elevado e há uma baixa integração
dos processos no fornecimento às obras, o que representa um amplo leque de
oportunidade de projetos de inovação e melhorias.
Os resultados obtidos no projeto apresentado sugerem a empresa a implantar
ações semelhantes em outras áreas ou outros equipamentos de seu portfólio de
produtos visando ganho de produtividade.
Os resultados alcançados são bons, pois houve aumento da qualidade, menor
tempo de montagem, satisfação do cliente e fidelização.
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O custo é ligeiramente superior, mas pode ser melhorado com a prática.
Requer uma mudança cultural, com RH mais qualificado e melhor
renumerado.
A empresa adotou desde novembro passado este método como padrão do
departamento de instalações para elevadores eletromecânicos do tipo sem casa de
máquinas. No anexo C, consta o relatório final adotado para entrega final do produto
ao cliente e à assistência técnica da empresa.
O relatório final de vistoria para entrega do elevador é realizado por um
inspetor de qualidade do departamento de engenharia de campo. O inspetor verifica
se as FIR´s I, II e III foram preenchidas e fotografa internamente todas as principais
partes e componentes que compõe o equipamento.
Os resultados são baseados em um único experimento, de um produto
básico. Entretanto inicia uma mudança cultural na empresa e aponta alguns
procedimentos que são essenciais para aumento da produtividade e da qualidade
A sugestão para novas pesquisas é realizar um piloto com uma montagem
mais complexa, em produtos de alto desempenho.
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APÊNDICE A
A3 proposto na empresa para realização do piloto de montagem do
elevador.

No estudo proposto dentro da empresa referenciada foi realizado pelo autor e
equipes de gestão de projetos um A3 propondo a melhoria no processo de
instalação de elevadores. O A3 proporciona uma visão geral de planejamento,
execução,

controle

e

monitoramento

de

todas

as

partes

envolvidas

no

desenvolvimento do projeto, com analise do estado atual e do estado futuro onde a
empresa espera chegar. Demostra também o tempo de valor agregado (TVA) e lead
time dos processos.
A folha A3 completa do piloto de instalação do elevador é visualizada na
figura 14 a seguir. No lado esquerdo do A3 encontram-se o contexto atual, estado
atual / problemas levantados, metas / objetivos e análise do problema. Fazendo uma
analogia com o ciclo PDCA esta parte do estado atual da empresa é o planejamento
do projeto. No lado direito do A3 está contemplado o estado futuro / melhorias
alcançadas, plano de montagem do projeto piloto e acompanhamento do novo
processo de montagem. Pode ser definido como o estado onde a empresa espera
atingir com o desenvolvimento do projeto. Da mesma forma, realizando uma
analogia com o ciclo PDCA, neste lado estão demonstrados execução,
controle/monitoramento e propostas de melhorias.

Título: Melhoria no processo de instalação de elevadores eletromecânicos sem casa de máquinas para ganho de produtividade
1. Contexto

5. Estado Futuro – Março 2015

Melhorias alcançadas:
è Eliminado o tempo de espera para
descarga do material em obra através de
monitoramento e controle junto à expedição de
fábrica, transportadora e obra. Adotado
transporte diário da matriz à filial;
è Equipamento instalado com montador 1,
experiente e especializado em fase I e montador
2, experiente e especializado em fase II. O
supervisor II realizou o ajuste do equipamento;
è Supervisores 1 e 2, além de ficarem full
time na obra, realizam obrigatoriamente as FIR
I, II e III;
è As etapas de distribuição, conferência
dos materiais e descer linhas de prumada foram
transferidos para a pré-instalação, realizadas
antes do início da montagem para o cliente.
è Aplicado o processo de montagem
adotado por equipes de alto desempenho;
è Os materiais foram conferidos e
distribuídos antes do início da montagem.
è Não houve problema de extravio de peça
devido à permanência full time do supervisor no
local e peças que faltaram foram rapidamente
repostas pela ação efetiva da equipe de projetos
junto à fábrica.
è Adotado sistema de bonificação para as
equipes que superarem metas e resultados.

Aumentar a produtividade, com ganhos de tempo, qualidade e diminuição nos custos de instalação de
elevadores sem casa de máquinas, que afetam por consequência outros indicadores e levam ao sucesso perante as
partes envolvidas, como clientes, acionistas e colaboradores. Esta necessidade é em função do aumento de players
no mercado nos últimos anos, da atual crise econômica e de valores reduzidos de produtos praticados pelos
concorrentes.
As ferramentas utilizadas para atingir estas melhorias são as boas práticas sugeridas no guia PMBOK para
gestão de projetos e lean thinking aplicados em montagem de máquinas e equipamentos.

2. Estado Atual – Agosto 2014
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Problemas levantados:
è Falta de sincronismo para
entregar material. Envio de materiais pela
fábrica 2 vezes na semana;
è Equipe de montagem com baixa
qualificação
è Montador não realizam as FIR I, II
e III.
è Processo pode ser enxugado,
com transferência de algumas etapas
para a pré-instalação.
è A reposição de peças que faltam
ou são extraviadas é morosa,
è Há problema com a distribuição
do material em obra.
è Pendencias na conclusão da
montagem.

6. Plano - Gráfico de Gant com detalhamento da montagem do equipamento após a melhoria no processo:

3. Metas/objetivo
Reduzir abaixo de 15% o tempo e custo de instalação previsto em contrato.
Entregar o equipamento sem pendências anotadas na carta de entrega e com a qualidade final esperada pelo
cliente.

4. Análise – Análise dos problemas de montagem do elevador através do Diagrama Ishikawa.

7. Acompanhamento
A equipe de GP realizou reuniões com supervisor semanalmente, visitou o campo no início da instalação, no final da fase I, II e na entrega do
produto. Realizou folow up diário com supervisor, que fica full time na obra. Analisou e monitorou o cronograma de montagem, as FIR I, II e III e a carta
de entrega assinada pelo cliente.
Na análise do antes e depois do tempo de valor agregado (TVA) e lead time, comparando o estado atual e futuro, podem ser observados os ganhos.
Este processo de melhoria pode ser estendido a outras áreas/etapas e será testado para outros produtos no departamento onde o teste piloto foi
realizado.

Fonte: elaborado pelo autor
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APENDICE B
Projeto apresentado dentro da empresa para realização do piloto de
montagem do elevador.
Foi apresentado à empresa um projeto para realização do piloto de montagem
de um elevador e compara-lo com a montagem tradicional.
Para preservar a exposição pública da empresa estudada o nome X
Elevadores que aparece na documentação a seguir é fictício.
A estrutura de recursos humanos adotada na empresa para conduzir o projeto
foi a formação de uma equipe de projeto com o propósito de conduzir um teste de
melhoria de processo de montagem num elevador eletromecânico sem casa de
máquinas. A figura 16 a seguir mostra a inserção desta equipe de projeto formada
dentro do departamento de instalação e no contexto da organização.
A equipe de projeto foi formada internamente com membros da empresa para
coordenar as ações do projeto. O autor deste trabalho está inserido na equipe de
gestão do projeto, ocupando a função de gestor do projeto, e trabalha
simultaneamente na engenharia de campo. A engenharia de campo é responsável
pelos treinamentos técnicos e pelo suporte de engenharia a todas as áreas técnicas
da Filial em São Paulo.
Figura 16 – Processos de vendas & instalação e produção do elevador.

Fonte: Elaborado pela empresa X Elevadores.
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1

Inicio do projeto
O quadro 05 representa uma proposta para o termo de abertura do projeto

(TAP) na empresa. Sua finalidade é a aprovação do início do projeto de montagem
do elevador junto à equipe de gestão de projeto e do sponsor, que é o gerente desta
unidade de negócio da empresa. Estas são as principais partes envolvidas no
projeto (stakeholders). O sponsor é o patrocinador do projeto, proporciona os
recursos financeiros necessários, tem o aval estratégico e político que viabiliza e
promove o projeto junto à organização.
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Quadro 5 – Proposta de abertura do projeto.
Projeto de melhoria no processo de montagem de um elevador eletromecânico sem casa de
máquinas aplicando técnicas do guia PMBOK e ferramentas de lean thinking.
Mensagem de autorização de início de projeto
De: EG (gerente da Filial)
Para: GF (gestor do projeto)
CC: ST (coordenador de instalação); DG (membro da equipe); RE (membro da equipe); GR
(membro da equipe).
Assunto: Autorização de início do projeto de melhoria de montagem de elevadores.
1 – Justificativa
Atualmente, com o aumento dos players de mercado, da atual crise econômica e de valores
reduzidos de produtos praticados pelos concorrentes, torna-se apropriado buscar novos processos
dentro da organização que contribuam para uma redução em custos, melhorem a qualidade
percebida pelos clientes e diminuam os prazos de entregas do produto.
2 – Objetivos e metas
O objetivo é melhorar a entrega final do produto aos clientes, atingindo como meta parcerias
duradoras e confiança de mercado nos produtos da empresa, através de uma melhoria superior a
15% no tempo de montagem para este projeto piloto. O produto deve ser entregue sem pendencias
ao cliente.
3 – Escopo
Este projeto tem como escopo desenvolver um plano piloto de melhoria no processo de
montagem de elevadores eletromecânicos sem casa de máquinas, tendo como alvo final melhorar
o desempenho da montagem em termos de prazo, custo e qualidade.
Para tanto, devem ser aplicadas técnicas e ferramentas de gestão de projetos do PMI, através
de seu guia de boas práticas mundialmente consolidado PMBOK e ferramentas de lean thinking.
4 – Gestor do projeto
O Sr. GF, do departamento de engenharia de campo e treinamentos, será o gestor deste
projeto. Sua escolha foi baseada em função de sua participação em outros projetos de melhoria da
empresa, sua experiência com treinamentos, qualidade e montagem de equipamentos em projetos
anteriores da empresa.
5 – Limite de prazo e custos (restrições)
O projeto deve ser concluído no primeiro semestre de 2015.
O orçamento previsto é o valor contratual para venda de um equipamento deste modelo. Os
custos da mão de obra indireta para gestão e condução do projeto serão diluídos na operação
administrativa normal da empresa. Os custos diretos locados exclusivamente para este projeto
serão da equipe de montagem e são previstos no contrato de compra e venda do equipamento.

Fonte: adaptado pelo autor com base na empresa referenciada.
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As partes interessadas ou stakeholders neste projeto são:
ú

Gerente da filial (sponsor ou patrocinador);

ú

Gestor do projeto;

ú

Equipe de projetos;

ú

Departamento de vendas novas (DEVN);

ú

Departamento de instalações (DEIN);

ú

Departamento de contratos e especificações (DECE);

ú

Departamento de logística (DLOG);

ú

Fábrica (produção do elevador);

ú

Construtora (comprador);

ú

Departamento de manutenção (DTEC).

O fluxograma 02 a seguir representa a interação e fluxo na empresa das
partes interessadas. O processo de aquisição do elevador é iniciado e formalizado
por um pedido de compra do elevador pela construtora (cliente inicial). Na sequência
o departamento de vendas novas (DEVN) presta uma consultoria para determinar o
tipo de produto que pode ser ofertado ao cliente, segundo as normas técnicas que
regulamentam a instalação de equipamentos de transporte vertical para passageiros
em uma edificação. Depois de negociações e acertos entre as partes envolvidas é
firmado o contrato de venda do equipamento.
A fábrica de elevadores será responsável por elaborar a documentação
técnica, o projeto executivo do elevador, fabricar as peças e partes que compõem o
equipamento e expedir o material fabricado para a Filial da empresa. Na Filial da
empresa estão a equipe de projeto e o departamento de instalação (DEIN). A equipe
de projeto formada e o departamento de instalação são responsáveis por conduzir a
montagem do elevador piloto do início ao fim e por entregar este equipamento ao
comprador e ao departamento de assistência técnica (DTEC).
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Fluxograma 2 – Partes interessadas na cadeia de montagem do elevador.

Fonte: Elaborado pelo autor.

2

Plano completo do projeto

O plano de gerenciamento de projeto completo na empresa X ELEVADORES
para montagem do elevador é descrito a partir da figura 17. O plano de projeto está
relacionado ao planejamento, que irá refinar a proposta do termo de abertura de
projeto descrita na seção anterior e selecionará o melhor caminho para atingir os
resultados.
O plano de projeto proposto cobriu os vinte e quatro processos do guia
PMBOK de planejamento de forma direta ou indireta.
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Figura 17 – Cabeçalho do plano do projeto para montagem do elevador.
Empresa: X ELEVADORES

PLANO DE PROJETO

Projeto: Melhoria no processo de montagem de um elevador

Início: 06/08/14

eletromecânico aplicando técnicas do guia PMBOK e de lean

Término: 30/06/15

thinking.
Gestor do projeto: GF

Versão: 05

Fonte: Adaptado pelo autor com base na empresa referenciada.

1.

Introdução

1.1.

Justificativa

Atualmente, nos grandes centros urbanos é indispensável uma edificação
com meio de transporte vertical. Seja por questões como falta de espaço, financeiras
ou até por concentração de comodidades. Há uma tendência no avanço destes
empreendimentos. Um equipamento essencial nestes locais e que garante o
transporte vertical de pessoas e cargas é o elevador.
Estima-se que no Brasil são produzidos cerca de 13.000 elevadores ano.
Atualmente, existem 03 multinacionais de elevadores que detém 94% do mercado e
disputam este nicho de mercado acirradamente. No entanto o numero de players
multinacionais passou para 06 participantes nos 03 últimos anos. Este fato deve
redistribuir a participação de mercado num futuro próximo e diminuir a participação
das empresas que até então eram maioritárias.
Neste contexto, a empresa X ELEVADORES procura melhorar seus
processos de montagem de elevadores visando ganhos de qualidade, produtividade
e mercado junto a clientes cada vez mais exigentes e com mais opções de compra.

1.2

Objetivo e metas do projeto

Realizar um projeto de melhoria no processo da empresa X ELEVADORES,
na área de montagem de elevadores, através de técnicas de gerenciamento de
projeto e uso de ferramentas de lean thinking, melhorando a qualidade e
produtividade percebida pelos seus clientes, além de propiciar uma melhoria de 15%
ou mais em termos de custo, cronograma de montagem e na qualidade do
equipamento para o teste piloto.
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1.3

Premissas e restrições
As premissas e restrições do projeto piloto são representadas no quadro 6 a

seguir.
Quadro 6 – Principais premissas e restrições do projeto.
PREMISSAS

RESTRIÇÕES

Trabalhar com as horas contratuais de

Não iniciar a montagem se houver pendencias da

montagem

obra que impactem na segurança ou qualidade

acordadas

no

contrato

de

compra e venda do equipamento.

final da montagem.
Programar a fabricação de elevadores somente

Os

atrasos

de

infraestrutura

dos

com LPC ou carta garantia de prumo do cliente.

empreendimentos devem afetar no máximo
5%

do

tempo

de

montagem

do

equipamento.

O equipamento só pode ser utilizado pelo cliente
após a assinatura da carta de conclusão do
equipamento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.

Relação dos envolvidos
No quadro 7 estão destacados os envolvidos diretamente com a equipe de
gestão do projeto. É demonstrada desta forma, para atender a diretriz do guia
PMBOK, a descrição no projeto de uma relação dos envolvidos no projeto.

Quadro 7 – Relação dos envolvidos no projeto.
Nome

Papel no projeto

EG

Gerente da filial

GF

Gestor do projeto

ST

Coordenador departamento de instalação

DG

Supervisor da equipe

ER

Supervisor da equipe

GR

Administrativo da equipe

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.

Planejamento

3.1

Escopo

a)

Descrição do escopo

O projeto consiste na montagem de um elevador eletromecânico sem casa de
máquinas em obra com aplicação das técnicas e ferramentas de gestão de projetos
e de lean thinking, com o objetivo de obter ganhos de produtividade.
O projeto vai desde formação da equipe de projetos, abertura do plano de
montagem, recebimento dos materiais em obra, escolha e mobilização da equipe de
montagem, monitoramento e controle do transporte de ferramentas para obra,
montagem do equipamento, análise e tomada de ação nos relatórios de qualidade
FIR I, II e III e termina com a carta de entrega a cliente.
O

elevador

deve

proporcionar

aos

usuários

segurança,

conforto,

acabamentos e estética de boa qualidade, alinhado com um desempenho de poucas
paralizações após o período de pós-obra.
O sucesso do projeto piloto em referencia pode levar a organização a
implantar ações semelhantes em outras áreas ou outros tipos de equipamentos do
seu escopo de fornecimento no mercado.

b)

Escopo não incluído

Não faz parte do escopo deste projeto vendas, fabricação, pré-instalação e
manutenção do equipamento.

c)

Estratégia de condução do projeto
§

Acompanhamento das fases do projeto pela equipe de projeto, além de
reuniões semanais de acompanhamento com registro em ata;

§

Será selecionada equipe de montagem renomada e de alto
desempenho;
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§

Vistoria de aceite do produto montado pela equipe de projetos nas
fases I (tracionamento), II (conclusão da montagem) e III (ajustes finais
e acabamentos).

d)

Estrutura analítica do projeto – EAP

De acordo com o PMI (2014) a EAP ou Working Breakdown Structure (WBS)
é uma decomposição hierárquica orientada ao trabalho a ser executado pela equipe
de projeto, para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas necessárias.
Abaixo está descrita a sequencia de estrutural do projeto do elevador.

1.

PROJETO DE MELHORIA NO PROCESSO DE MONTAGEM DE

ELEVADOR.

1.1

Gerenciamento do projeto

1.1.1 Plano de projeto
1.1.2 Execução do projeto
1.1.3 Monitoramento e controle do projeto
1.1.4 Encerramento do projeto
1.2

Montagem do elevador

1.2.1 Elaboração do plano de montagem
1.2.2 Mobilização da equipe de montagem
1.2.3 Recebimento de materiais em obra
1.2.4 Transporte de ferramentas para a obra
1.2.5 Montagem
1.2.6 Preenchimento e análise crítica das FIR I, II e III
1.3

Entrega final do equipamento ao cliente

1.3.1 Assinatura da carta de entrega do equipamento
Na figura 18 está representada a estrutura analítica do projeto de melhoria no
processo de montagem do elevador.
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Figura 18 – Estrutura analítica de projeto – EAP

Fonte: Elaborado pelo autor.

e)

Descrição das entregas (produtos e serviços) e seus responsáveis.
1 – MELHORIA NO PROCESSO DE MONTAGEM DE ELEVADORES
APLICANDO TÉCNICAS DO PMI.
1.1 – Gerenciamento do projeto
1.1.1 – Plano do projeto
O plano de projeto deve conter no mínimo: descrição do escopo, E.A.P.,
descrição das entregas, cronograma, orçamento e respostas aos principais
riscos. No plano de projeto deste trabalho estão contidos os processos de
forma direta ou indireta e as áreas do conhecimento da 5ª edição do PMBOK.
1.1.2 – Execução do projeto
A orientação e gestão da execução do projeto são realizadas pela equipe de
projeto em campo com o acompanhamento da montagem do elevador. A
equipe de montagem segue os procedimentos do manual de montagem e o
cronograma estabelecido com os prazos de entrega.
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Visando realizar a garantia da qualidade durante a execução do projeto são
aplicadas vistorias periódicas da equipe de projeto e reunião de alinhamento
com junto ao cliente se houver alguma interferência no projeto. A equipe de
GP confere os itens contidos nas FIR, preenchidos pelo supervisor da equipe,
a fim de interferir caso encontre alguma anomalia. No final da execução do
projeto, ou seja, na conclusão da montagem do elevador, é emitida a carta de
aceite do equipamento ao cliente.
O desenvolvimento, gestão e monitoramento da equipe de projeto ocorrem
naturalmente através das reuniões semanais da equipe com o gestor do
projeto.
A comunicação com a equipe de montagem e monitoramento do andamento
montagem ocorre através das reuniões semanais com a equipe de projetos,
lembrando que os supervisores ficam em tempo integral na obra com a
equipe e transmitem as informações geradas pela equipe de projetos. O
gestor de projeto realiza eventuais visitas na obra para acompanhamento e
alinhamento das informações do projeto.
Junto à equipe de montagem são realizadas inspeções periódicas pelo SSTB
e supervisor da obra nos ferramentais de forma a garantir boas condições dos
ferramentais adquiridos para a montagem. As peças e partes dos
equipamentos foram desembaladas e separadas em prateleiras (conforme
descrito no anexo A), de maneira a conferir detalhadamente se não houve
peça faltante ou danificada no transporte.
As FIR´s são realizadas no final de cada etapa, a fim de informar o status de
andamento da montagem as partes interessadas. As atas das reuniões
semanais da equipe de projetos são repassadas ao patrocinador do projeto,
ou seja, para o gerente da filial.
Na parte de execução deste projeto existe um quadro que ilustra as
atribuições e responsabilidades da equipe envolvida.
A autorização de início de execução das tarefas parte do plano de montagem
e seleção da equipe montagem. Neste caso o plano foi gerado pela assistente
administrativa do departamento de instalação e a equipe foi selecionada pelo
gestor do projeto junto com o coordenador do departamento.
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No plano de montagem são previstos os prazos, escopo esperado na entrega
final ao cliente e custos alocados para execução da montagem do
equipamento.
O aceite interno do projeto pela equipe de projeto é realizado no final das
etapas através dos documentos FIR I, II e III. Ao final da montagem é emitida
a carta de aceite do produto ao cliente, visando a entrega final ao comprador
e início da garantia do produto.
1.1.3 – Monitoramento e controle do projeto
O monitoramento e controle são realizados através de relatórios de
acompanhamentos e atas de reuniões.
Havendo desvios no planejamento ou na execução o controle é realizado
através das reuniões de tomada de ações que podem ser com a equipe de
projetos, equipe de montagem, cliente, fornecedores ou outros stakeholders
que se façam necessários. Se houver mudança no projeto por solicitação do
cliente esta deve ser formalizada através de aditivo contratual. Mudanças
solicitadas por fornecedores ou equipe de montagem, equipe de projeto e
outros stakekeholders, podem ser solicitadas e registradas no formulário de
mudança do projeto, demonstrado no quadro da parte de monitoramento e
controle do projeto.
O controle da qualidade de montagem do elevador se dá pelo preenchimento
e monitoramento das ações recomendadas nas FIR I, II e III. A comunicação
é controlada através da distribuição das atas e dos relatórios as partes
interessadas no projeto.
O monitoramento e controle dos riscos ocorrem através da observação do
andamento da montagem pelo supervisor e pelo preenchimento dos relatórios
de acompanhamentos pertinentes em cada etapa.
As aquisições de equipe, ferramentas e materiais são controladas e
monitoradas pela equipe de projetos.
O monitoramento e gerenciamento das partes interessadas ocorrem através
de comunicações permanentes da equipe de projetos que são realizadas
através de relatórios, atas, ligações por telefone, reuniões e e-mails.
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1.1.4 – Encerramento do projeto
Este projeto se encerra quando finalizar a montagem do equipamento e o
cliente receber o equipamento sem pendências. Neste momento são
encerradas as aquisições da equipe de montagem e as ferramentas. Os
resultados e o conhecimento obtido ficam armazenados na pasta da obra e no
GUS.
1.2 – Montagem do elevador
1.2.1 – Elaboração do plano de montagem
Para a equipe de montagem selecionada é gerado um plano de montagem no
GUS estabelecendo as horas orçadas, o prazo de montagem e características
do equipamento de acordo com cada contrato de venda.
1.2.2 – Mobilização da equipe de montagem
A equipe de montagem é definida de acordo com o tipo de complexidade de
cada empreendimento. A empresa dispõe de pessoal treinado e capacitado
para atuar em diversos tipos elevadores, tanto com mão de obra própria ou
terceirizada. Neste projeto está sendo adotada mão de obra direta.
1.2.3 – Recebimento de materiais em obra
O equipamento após a produção em fábrica é expedido e enviado para a
obra. É de vital importância que obra tenha concluído os locais para
instalação e montagem do elevador, bem como tenha local adequado para
armazenar as caixas e partes do elevador a ser montado. A equipe de
montagem recebe, preenche o check list de conferencia dos materiais que é
assinado pelo cliente e orienta a distribuição e alocação deles na obra.
1.2.4 – Transporte de ferramentais para a obra
O departamento de logística da Filial (DLOG – SP) fica encarregado de
transportar o malão de ferramentas e equipamentos de içamento de carga de
acordo com a solicitação da equipe de montagem ou de projeto. Estas
ferramentas são enviadas diretamente do centro integrado de logística para a
obra onde será montado o elevador.
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1.2.5 – Montagem
O processo de montagem do elevador eletromecânico sem casa de máquinas
na integra, com todas as etapas, está abordado no anexo A. Resumidamente
pode-se descrevê-lo como separação das peças e materiais (volumes);
realizar andaimes e quadro de plumada; colocar guias no poço; fixar as guias
na caixa de corrida; estrutura do contra peso; fixar máquina de tração e
posicionar regulador de velocidade; posicionar quadro de comando,
transformadores e resistores; ligar quadro de comando e máquinas, montar a
estrutura de cabina; tracionar o conjunto cabina e contra peso; instalar
amortecedores; passar cabo de manobra e pré-fiações; ligar limites; colocar
portas de pavimento; ligar botoeiras e indicadores de posição; ajustar o
equipamento; limpar e lubrificar; testes finais e entrega final.
1.2.6 – FIR I, II e III
A primeira fase de montagem vai desde a abertura das caixas contendo
partes e peças do equipamento até o tracionamento e instalação das portas
de pavimento do equipamento. Para garantir os padrões de montagem
estabelecido na Norma ABNT NM 207/99 e comprimento dos procedimentos
descritos nos manuais de montagem da empresa é realizado o preenchimento
do check list FIR - I ao final desta fase.
Na segunda fase de montagem vai desde a montagem da cabina até a
conclusão de instalação de todos os opcionais do equipamento. Da mesma
forma anterior, busca-se garantir os padrões estabelecidos na norma e
comprimento dos procedimentos descritos nos manuais de montagem da
empresa. É preenchido check list FIR II ao final desta fase.
Na fase final da montagem, chamada terceira fase, são realizados os ajustes
e os testes de desempenho do produto. Para consolidar esta fase é
preenchida a FIR III, um check list final voltado para a visão do cliente e
garantia de qualidade do produto. Estas fichas de inspeção e revisão estão
demostradas no anexo B.
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1.3

Entrega final do equipamento ao cliente

1.3.1 – Assinatura da carta de entrega do equipamento
O supervisor agenda com o cliente a entrega do produto. Explica o uso
correto do equipamento, esclarece os opcionais estabelecidos na compra do
produto e faz um teste de subida e descida no equipamento com e sem carga,
parando de andar em andar. Após e estando tudo conforme, o cliente assina
a carta de aceite e conclusão dos serviços de montagem do elevador. A
garantia do produto é vinculada a assinatura do contrato de manutenção com
a fabricante. O modelo da carta de conclusão está no anexo B ao final da
redação.

3.2.

Cronograma

a)

Cronograma resumido referente à visão geral do projeto, conforme a figura

19.
Figura 19 – Gráfico de Gantt com a visão geral do projeto.

Fonte: Elaborado pelo autor.

b)

Cronograma detalhado referente a montagem do equipamento piloto,

conforme a figura 20.
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Figura 20 – Gráfico de Gantt com detalhamento da montagem do equipamento.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.3.

Distribuições percentuais do valor total de venda de um elevador

O valor destinado para a montagem do elevador no contrato de venda é da
ordem de 25% para a operação de montagem na Filial (mão de obra). O restante
fica com a fabricação do produto, correspondente a 75% (materiais). A tabela 4
demonstra distribuição do valor percentual para o projeto de montagem do elevador.
Tabela 4 – Distribuição do valor percentual para o projeto de montagem do elevador.
PROJETO DE MONTAGEM DO ELEVADOR

PERCENTUAL DO
ORÇAMENTO

Gerenciamento do projeto

12,5 %

Transporte do elevador

2,5 %

Ferramental necessário

----

Montagem

10 %

Entrega final ao cliente

---TOTAL

25 %

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da empresa referenciada na redação (2015).

3.4.

Comunicações
No quadro 8 é descrito o mapa das comunicações realizadas durante o

projeto.
Quadro 8 – Mapa das comunicações.
EVENTO

PERIDIOCIDADE

DOCUMENTO

MEIO

RESPONSÁVEL

ENVOLVIDOS

Abertura do
projeto

Uma vez

Ata

Reunião

Gestor de projeto

Todos da
relação

Acompanhamento

Semanal

Ata

Reunião

Gestor de projeto

Monitoramento

Diário

*****

Telefone
e local

Equipe de projeto

Equipe

Encerramento do
projeto

Uma vez

Relatório

E-mail

Gestor de projeto

Gerente da filial

Fonte: Elaborado pelo autor.

Equipe
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3.5.

Riscos

Para o PMBOK (2015) o risco de um projeto é um evento incerto ou condição
que, se vier a ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo sobre um projeto. O quadro
9 representa estas condições no projeto de estudo deste trabalho.
Quadro 9 – Registro de riscos.
REGISTRO DE RISCOS

ID

Risco

1

Empreiteira não concluir a
obra ou a obra ser embargada

Exposição ao
risco

Baixa

Resposta ao risco
- Aditivo contratual
ou novo contrato

Responsável

EG; ST e GR

- Multa contratual
- Aditar o contrato
com novas datas,
postergando o início
da montagem.
2

Atraso de locais

3

Extravio de material em obra

4

Diminuição do prazo de
montagem por atraso de obra

Alta

Médio

- Não iniciar a
montagem sem a
conclusão dos locais
(cláusula de
contrato)
- Check list de
conferencia de
materiais preenchido
e assinado antes do
inicio da montagem

DG e GR

Equipe
montagem; DG e
GR

- Peças
sobressalentes a
pronta entrega
- Ter contingencial
de mão de obra para
2 turnos
Alto

ST e GR
- Cobrar aditivo do
cliente por mão de
obra extra

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.6.

Aquisições
No quadro 10 estão especificadas as aquisições que houveram durante o

projeto de montagem do elevador.
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Quadro 10 – Mapa das aquisições.
ITEM

01

DESCRIÇÃO

Transporte
do material
da fábrica
até a obra

Qtd.

01

REF.

LISTA DE

ORÇAMENTO

EAP

FORNECEDORES

(% da venda)

1.2.3

Transportadora
Servetech ou
Irapuru

2,5 %

Antes do
início da
montagem

10 %

De acordo
com o
contrato de
compra e
venda do
equipamento

-----

0,5 dias
antes da
montagem

02

Equipe de
montagem

01

1.2.2

Equipe de
montagem direta
de alto
desempenho

03

Ferramentais
para a
montagem
do elevador

01

1.2.4

DLOG da filial

PRAZO

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.

Controle integrado de mudanças.

Com o objetivo de estabelecer um sistema de controle de mudanças que
permita identificar as alterações e os impactos ocasionados, principalmente no
escopo, no cronograma e no orçamento do projeto, os seguintes procedimentos
devem ser seguidos pela equipe de projeto:
ú

Qualquer mudança deverá ser solicitada por e-mail ao Gestor do
Projeto;

ú

O Gestor de Projeto, após análise de impacto, encaminhará para
aprovação ou não do gerente da área.
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5.

Acompanhamento do projeto.

O acompanhamento do projeto será realizado através de reuniões semanais,
coordenadas pelo gestor do projeto, o qual irá prover as informações necessárias
para o monitoramento e controle do projeto. Em seguida, o andamento será
reportado por e-mail ou através de reunião ao gerente da filial.
3

Execução do projeto
A autorização de início de execução das tarefas parte da geração do plano de

montagem (exemplo no anexo B, referente a documentação adotada pela empresa
estudada) e seleção da equipe de montagem em conjunto com o supervisor
responsável. Neste caso o plano de montagem foi gerado pela assistente
administrativa do departamento de instalação e a equipe foi selecionada pelo gestor
do projeto junto com o coordenador do departamento.
No plano de montagem são previstos os prazos, escopo esperado na entrega
final ao cliente e custos alocados para execução da montagem do equipamento.
O aceite interno do projeto pela equipe de projeto é realizado no final das
etapas através dos documentos FIR I, II e III. Ao final da montagem é emitida a carta
de aceite do produto ao cliente, visando a entrega final ao comprador e início da
garantia do produto.
A seguir o quadro 11 com a designação da equipe envolvida na execução do
projeto.
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Quadro 11 – Mobilização da equipe do projeto.
ID

CÓDIGO

EAP COM ATIVIDADES

EAP
1

1.

Projeto

de

Montagem

de

PREDE-

RECURSO

CESSORAS

S

DURAÇÃO

*****

*****

*****

Elevadores
2

1.1

Gerenciamento do projeto

*****

*****

*****

3

1.1.1

Reunião de partida do projeto

*****

GF

1d

2d

(Kick-off)
4

1.1.2

Plano de projeto

3

GF

5

1.1.3

Controle através de reuniões

3

GF,

de acompanhamento
6

1.2

Montagem do elevador

4

ST,

1

vez

DG, e ER

semana

Equipe

2 meses

montagem
e ER
7

1.2.1

Seleção

da

equipe

de

4

GF e ER

1d

plano

de

4

GR

1d

e

6

Equipe

montagem
8

1.2.2

Geração

do

montagem
9

1.2.3

Conclusão

da

fase

I

preenchimento da FIR I

de

18d

montagem.
ER e GF

10

1.2.4

Conclusão

da

fase

II

e

9

preenchimento da FIR II

Equipe

de

4,5d

montagem.
ER e GF

11

1.2.5

Ajuste

do

equipamento

e

10

ER e GF

3d

Entrega final do equipamento

11

ER e GF

1d

preenchimento da FIR III
12

1.3

ao cliente

Fonte: Elaborado pelo autor.

por
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4

Controle e monitoramento do projeto

O monitoramento e controle da evolução do projeto em campo são realizados
através de preenchimento de relatórios de acompanhamentos e atas de reuniões
semanais com a equipe de projetos e com supervisor de montagem.
Havendo desvios no planejamento ou na execução o controle é realizado
através das reuniões de tomada de ações que podem ser com a equipe de projetos,
equipe de montagem, cliente, fornecedores ou outros stakeholders. As ações
corretivas ficam registradas em ata de reunião.
Se houver mudança no projeto por solicitação do cliente esta deve ser
formalizada através de aditivo contratual junto à área comercial da empresa, pois
pode afetar escopo de fornecimento, prazo ou custo do produto.
Mudanças solicitadas pelo supervisor ou equipe de montagem, equipe de
projeto e outros stakekeholders, podem ser solicitadas e registradas em ata de
reunião, visando manter o histórico e controle do projeto.
O escopo pode ser observado com o comprimento do contrato de compra e
venda do produto. O seu acompanhamento é realizado pela equipe de projeto e a
sua validação ocorre no preenchimento das fichas de controle da qualidade FIR I, II
e III e no aceite final do produto com a assinatura da carta de entrega pelo cliente.
O cronograma é controlado pelo acompanhamento da equipe de projetos das
etapas de montagem com seus recursos e tempos alocados previstos no capítulo
anterior.
Os custos podem ser monitorados e controlados de acordo com a tabela 01
da seção do plano do projeto.
O controle da qualidade de montagem do elevador se dá pelo preenchimento
e monitoramento das ações recomendadas nas FIR I, II e III (anexo B). No final da
fase I de montagem, quando é concluído o tracionamento do equipamento e são
colocadas portas nos pavimentos, é aplicada a FIR I. Para o final da fase II de
montagem, quando o equipamento está montado completamente e aguardando
somente o ajuste final, e preenchida a FIR II. Após ajustes, lubrificação e limpeza do
elevador é executada a FIR III para conferencia final da montagem e entrega ao
cliente.
A comunicação é controlada através da distribuição das atas e dos relatórios
as partes interessadas no projeto, de acordo com o nível de interação dos
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participantes nas etapas do projeto. Tem que chegar de forma clara e objetiva aos
participantes para não haver desvios por falta de informação ou interpretação
equivocada.
O monitoramento e controle dos riscos ocorrem através da observação do
andamento da montagem pelo supervisor e pelo preenchimento dos relatórios de
acompanhamentos pertinentes em cada etapa.
A seguir o quadro 12 ilustra os riscos considerados e os respectivos
monitoramentos e controles.
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Quadro 12 – Monitoramento e controle dos riscos.
MONITORAMENTO E CONTROLE DOS RISCOS
ID

1

Risco

Construtora não concluir a
obra ou a obra ser embargada

Monitoramento
e controle
Relatórios de
visita antes do
início da
montagem (RPI)

Resposta ao risco
- Aditivo contratual
ou novo contrato
- Multa contratual

Responsável

EG e equipe de
projeto

- Incluir no contrato
aditivo de datas em
caso de atraso
2

3

4

5

Atraso de locais

Extravio de material em obra

Limitação de horário de
trabalho pela construtora ou
cliente

Enforcamento do prazo de
montagem por atraso da obra

RPI

Check list
preenchido e
assinado pelo
cliente antes do
inicio da
montagem
Supervisão de
obra

RPI e visita do
supervisor antes
do início de
montagem

- Não iniciar a
montagem sem a
conclusão dos locais
(escrito em contrato)

- Peças
sobressalentes a
pronta entrega

- Aditivo de contrato
ou multa contratual

- Ter reserva e
contingencia de
pessoal
- Cobrar aditivo do
cliente por mão de
obra extra

Equipe de projeto

Equipe de projeto

Equipe de projeto

Equipe de projeto

Fonte: Elaborado pelo autor.

A administração das três aquisições do projeto é feitas da seguinte forma:

1. O transporte do material da fábrica até a obra é informado pela DLOG
matriz à filial através de e-mail. Esta informação é repassada ao cliente
e ao supervisor da equipe de projeto que irá programar a ida da equipe
de montagem à obra;
2. A equipe de montagem é escolhida pelo coordenador de projeto em
conjunto com o supervisor;
3. O ferramental para montagem do equipamento é solicitado via sistema
ao DLOG da filial que irá separar e transportar o material até a obra
solicitada.
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O monitoramento e gerenciamento das partes interessadas ocorrem através
de comunicações permanentes da equipe de projetos que são realizadas através de
relatórios, atas, ligações, reuniões e e-mails.
5

Encerramento do projeto

Este projeto se encerra quando finalizar a montagem do equipamento piloto.
A partir deste momento é desmobilizada a equipe de montagem, as ferramentas são
realocadas para o DLOG, a FIR III é preenchida pela equipe e conferida pelo
supervisor. Não havendo pendências na FIR III, o equipamento é entregue ao
cliente.
A carta de conclusão assinada pelo cliente é arquivada na pasta da obra e
lançada no sistema GUS para encerrar o contrato via sistema
No caso de pendencia anotada pelo cliente na carta de entrega, o supervisor
tem o prazo máximo de 30 dias para sanar a não conformidade.
Os resultados e o conhecimento obtido ficam armazenados na pasta do
contrato no departamento de instalação e são lançados no sistema GUS. Servem
para futuras consultas, histórico da instalação do equipamento e documentação de
apoio na geração do contrato de manutenção do equipamento.
Desta forma são atendidas as recomendações o guia PMBOK em seus 02
processos finais de encerramento:
ú

Encerrar o projeto ou fase;

ú

Encerrar aquisições.

A conclusão do projeto mostrou-se viável, pois houve redução no tempo de
montagem quando comparados com as montagens convencionais para o mesmo
modelo de equipamento e uma melhoria na qualidade de montagem do produto.
Recomenda-se replicar para outros tipos de equipamentos a fim de testar os
mesmos ganhos. Diminuindo prazo e aumentando a qualidade percebida pelo
cliente, observa-se que o custo de colocar maior foco de equipes de gestão e
supervisão acaba compensando, principalmente se forem clientes de grande porte
para a companhia. Os custos de supervisão e gestão são diluídos na operação
administrativa da empresa.
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ANEXO A
Processo de montagem do elevador sem casa de máquinas.

A figura 21 representa o lay out construtivo com a vista interna de um shaft
onde é instalado um elevador sem casa de máquinas.
Figura 21 – Vistas internas do elevador na caixa de corrida.

Fonte: Manual de montagem do elevador.
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O processo é dividido em 27 etapas de montagens, sendo:
1. Conferir materiais (volumes de caixas enviadas);
2. Executar o quadro de prumada;
3. Instalar base da máquina e pesador de carga;
4. Realizar o içamento das guias;
5. Executar a primeira e segunda rodada de braquetes;
6. Instalar o pé de guia e a polia tensora;
7. Montar e instalar a estrutura do contra peso;
8. Posicionar a máquina e o regulador de velocidade;
9. Posicionar quadro de comando, transformador e resistores;
10. Ligar quadro de comando e máquina;
11. Montar estrutura da cabina e subir contra peso;
12. Passar cabos de tração, do regulador e tracionar a cabina;
13. Instalar plataforma e montar cabina;
14. Instalar amortecedores;
15. Braquetear e retificar guias;
16. Posicionar calhas, pré-fiações, limites e cabo de manobra;
17. Instalação e ajuste das portas de pavimentos;
18. Preencher a FIR I (ficha de inspeção e revisão I);
19. Ligar botoeiras, indicadores e comando de segurança (chave stop);
20. Instalar complemento da cabina (painéis frontais, operador, portas da
cabina e caixa de plugação);
21. Realizar o balanceamento;
22. Instalar o sensor de pavimento;
23. Preencher a FIR II (ficha de inspeção e revisão II);
24. Limpeza e lubrificação;
25. Ajustes e testes finais;
26. Preencher a FIR III;
27. Entrega (cliente e departamento de manutenção).

A seguir a descrição detalhada de cada uma das etapas anteriores:
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Primeira etapa: conferir materiais (volumes de caixas enviadas).

O material de elevador sai de fábrica em volumes e é embarcado em um
caminhão que o transportará desde a fábrica até o local de sua montagem, na
maioria dos casos em obras civis.
No descarregamento pela transportadora a conferência dos materiais é
realizada por um funcionário da empresa de elevadores acompanhado por um
representante da construtora (cliente). Caso seja constatada a falta de algum
volume, deverá ser anotado no verso da nota fiscal e/ou conhecimento e
comunicado imediatamente a Filial da empresa de elevadores daquela região.
Conforme esboço da figura 22, os materiais devem ser locados no quarto de
materiais, sendo fornecido pelo cliente o mais próximo possível da caixa de corrida e
do poço do elevador. O cliente deve disponibilizar um quarto com porta e fechadura
com área útil de 25 m² por elevador. Este item é previsto no contrato de compra e
venda do produto.
Figura 22 – Quarto de armazenagem de materiais.

Fonte: Manual de montagem do elevador.

Segunda etapa: executar o quadro de prumada.
O primeiro passo é instalar a corda de segurança no gancho central para a
fixação do cinto de segurança do montador com a vara de içamento;
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Em seguida, montar o andaime metálico no pavimento. Esta ferramenta
servirá para montador alcançar e instalar o gabarito no ultimo pavimento da caixa de
corrida o mais próximo possível do teto.
Após, montar o gabarito de prumada no extremo superior da caixa de corrida
conforme as medidas e orientações do projeto executivo.
Descer as linhas de prumada na caixa de corrida alinhadas através do
gabarito de prumada.
Fixar gabarito de prumada inferior. Estas linhas garantirão o distorcimento e
alinhamento para a montagem do elevador na caixa.

As figuras 23, 24 e 25

representam os processos descritos nesta etapa.
Figura 23 – Andaime metálico

Fonte: Manual de montagem do elevador.

Figura 24 – Quadro de prumada superior

Figura 25 – Quadro de prumada inferior

Fonte: Manual de montagem do elevador.

Fonte: Manual de montagem do elevador.
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Terceira etapa: instalar a base inferior da máquina e pesador de carga.
Posicionar a Minifor (talha) no trole, ligar e conectar o comando sobe e desce
do equipamento.
Em seguida, fixar os dois suportes de fixação na base inferior da máquina de
tração.
Depois, fixar a base inferior da máquina utilizando como referência a medida
do piso acabado do último pavimento, conforme cota especificada no projeto
executivo. Marcar a posição através de nível de mangueira ou nível a laser e traçar
uma linha reta ao longo da viga.
Centralizar a base inferior da máquina utilizando o centro da guia de cabina já
definido no quadro de prumada com a medida da cota específica.
Marcar os furos do suporte de fixação da base inferior da máquina, tomando
como referência a parte superior do suporte da base (alinhar este ponto sobre a
linha traçada). Fixar, com chumbadores de 5/8”, os suportes de fixação da base
inferior da máquina nivelando-os e aprumando-os. A figuras 26 representa o
posicionamento do minifor e a figura 27 mostra a composição da partes da base da
máquina.
Figura 26 – Posicionamento do minifor

Figura 27 – Posicionamento do minifor

Fonte: Manual de montagem do elevador.

Fonte: Manual de montagem do elevador.

Para o pesador de carga, representado na figura 28 a seguir, o primeiro passo
é fixar o suporte do pesador de carga na viga, no lado oposto da máquina.
O segundo é utilizar como referência a medida entre o piso acabado do último
pavimento até a base superior do pesador de carga. Conferir a cota especificada no
projeto executivo.
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Em seguida, centralizar o suporte do pesador de carga utilizando o centro da
guia de cabina, já definido no quadro de prumada com a medida da cota específica.
Depois, parafusar a guia furada especial de 1 metro recebida de fábrica,
neste suporte (pesador). Esta guia será a primeira guia do trem de guia do lado do
pesador de carga.
Figura 28 – Pesador de carga fixado na guia

Fonte: Manual de montagem do elevador

Quarta etapa: realizar o içamento das guias.
Em primeiro lugar deve-se conferir se as guias estão isentas de ferrugem e
sujeiras. Caso necessário limpar com produto adequado, juntamente com suas
respectivas talas, parafusos e porcas. Verificar se as guias estão desempenadas e
se as guias não possuem defeitos superficiais na alma da guia e nas extremidades
(macho e fêmea).
Na sequencia, içar e colocar as guias dentro do poço com auxilio da minifor
de maneira que guias fiquem com o lado macho para cima (figura 29). Distribuir
igualmente as guias de cabina e contrapeso nas duas paredes laterais do poço
(figura 30).
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Figura 29 – Içamento das guias

Figura 30 – Distribuição das guias no poço

Fonte: Manual de montagem do elevador

Fonte: Manual de montagem do elevador

Logo após, retirar a tala da primeira guia de içamento, que será uma guia de
contrapeso. Com a ferramenta, posicionada na tala de guia da penúltima guia,
suspender a guia com auxilio do comando sobe/desce da minifor (figura 31).
Dando continuidade, encaixar a segunda guia na primeira, sendo unidas e
parafusadas pela tala da guia. Aferir a retilinidade das guias através do uso de uma
régua com no mínimo 1 metro de comprimento (figura 33).
Na sequencia, colocar o cabo de aço mão de amigo na ferramenta tala de
içamento. Amarrar com arame a ponta da primeira guia no cabo de aço, fazendo
com que a ponta não se afaste do cabo (inclinação).
Unir quantas guias de 5,0 metros forem necessárias. Os pedaços para
completar o trem de guia variam de ½ m; 1m; 1,5m; 2m; 2,5m; 3m; 3,5m; 4m; 4,5m e
5 metros. Parafusar o trem de guias na base inferior da máquina.
Repetir o processo para fixar o outro trem de guias de contrapeso até fixá-los
na base inferior da máquina. As emendas deverão ser encontradas.
Idem para as guias de cabina, sendo uma fixa na base inferior da máquina e a
outra na guia de 1 metro do pesador de carga, conforme a figura 34. A figura 32
representa a ferramenta “espigão”, utilizada para acertar o encontro da furação da
tala de guia e da guia.
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Figura 31 – Tala de içamento da guia

Figura 32 – Espigão

Fonte: Manual de montagem do elevador

Fonte: Manual de montagem do elevador

Figura 33 – Régua de guia

Figura 34 – Guias fixas na base da máquina

Fonte: Manual de montagem do elevador

Fonte: Manual de montagem do elevador

Quinta etapa: executar a primeira e segunda rodada de braquetes.
O primeiro passo é soltar as linhas de retificação de guias do gabarito de
prumada superior e fixar no gabarito de prumada inferior.
O segundo é fixar as duas primeiras rodadas de braquetes da cabina e
contrapeso, correspondentes: um ao fundo de poço e outro no pavimento
imediatamente superior.
Na sequencia, utilizar o suporte e marcar a posição dos furos dos
chumbadores. Com o auxilio do martelete, fazer os furos necessários, colocar os
chumbadores e fixar os suportes, nivelando-os e prumando-os.
Depois, fixar as guias nos suportes, através dos respectivos clips.
Logo após, fixar os gabaritos de retificação nas guias e instalar a linha de
nylon de distorcimento.
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Com o objetivo de alinhar e retificar as guias em referencia as linhas de
prumada, afrouxar levemente os parafusos e movimentar os suportes e guias
através de alavancas e marreta ou martelo, fixando-as em seguida.
Para finalizar, remover os gabaritos de retificação.
Para as guias de contrapeso utilizar o mesmo processo usado para as guias
de cabina.
Atenção: A linha de retificação da guia de cabina, do lado da máquina, deverá
ser invertida, isto é, levar para frente a linha de retificação livrando da polia de
desvio da cabina.
Observação: caso for retirado a proteção da polia de desvio, não será
necessário inverter linha de retífica.
As figuras 35 e 36 representam dois tipos distintos de suportes utilizados nas
fixações das guias. Os suportes de fixação das guias também são chamados de
“braquete”.
Figura 35 – Braquete longo fixo na viga

Figura 36 – Braquete curto fixo na viga

Fonte: Manual de montagem do elevador

Fonte: Manual de montagem do elevador

Sexta etapa: instalar o pé da guia e a polia tensora
Posicionar e apoiar o pé de guia no fundo do poço. Em seguida fixar o pé de
guia de cabina e contrapeso, conforme a figura 37.
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Figura 37 – Pé da guia no fundo do poço

Fonte: Manual de montagem do elevador

Para o conjunto da polia tensora deve-se fixar o sistema na guia de cabina.
Posicionar o conjunto conforme medidas informadas no projeto executivo para a
distância entre o peso e o piso do poço (figuras 38 e 39 a seguir).
Observação: quando a profundidade do poço for menor que especificado no
projeto executivo, deixar a altura do peso e o piso menor possível.
Na sequencia, apertar os parafusos dos clips, tomando cuidado para que o
braço da polia fique nivelado.
Depois, fixar o rabicho do contato elétrico da polia na parede de maneira
definitiva para futura ligação. Procurar fixar o rabicho nivelado buscando o melhor
acabamento possível.
Figura 38 – Conjunto polia tensora

Figura 39 – Polia tensora instalada no poço

Fonte: Manual de montagem do elevador

Fonte: Manual de montagem do elevador
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Sétima etapa: montar e instalar a estrutura do contrapeso.
O primeiro passo é verificar no conjunto estrutura a não existência de
empenamentos laterais que venham prejudicar o deslize nas guias.
Logo após, fixar a polia do contrapeso através dos seus respectivos
parafusos.
Em seguida, introduzir a estrutura de contrapeso na caixa de corrida, com o
auxilio da minifor fixado na cinta de poliéster ou mão-de-amigo (figura 40).
Posicionar o conjunto do contrapeso no fundo do poço sobre dois caibros, já
definindo altura do deslize e a medida do Buffer (figura 41).
Na sequencia, colocar as corrediças inferiores e superiores.
Depois, colocar a quantidade de peso suficiente para tracionar a estrutura de
cabina com aproximadamente 50 % dos pesos. Fixar pesos na bateria do
contrapeso com tirantes.
Figura 40 – Içamento do contrapeso

Figura 41 – Montagem do contra peso

Fonte: Manual de montagem do elevador

Fonte: Manual de montagem do elevador

Oitava etapa: posicionar máquina de tração e regulador de velocidade (figura 42).
O primeiro passo é parafusar no pavimento, a máquina de tração na base
superior.
O segundo é parafusar na máquina, a ferramenta de suspensão.
O terceiro é instalar os amortecedores de borracha na base inferior (conforme
projeto).
O quarto é içar até posicioná-la na base inferior.
Finalmente fixar com a haste base superior com inferior.
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Figura 42 – Conjunto máquina de tração e regulador de velocidade

Fonte: Manual de montagem do elevador

Nona etapa: posicionar quadro de comando, transformadores, resistores e nobreak.
Verificar se marco de pavimento se encontra chumbado na posição correta e
rígida. Posicionar o quadro de comando junto ao marco de maneira segura. Fixar o
quadro de comando no marco através de rebites e com chumbadores na alvenaria
(figura 43).
Figura 43 – Quadro de comando fixado no marco

Fonte: Manual de montagem do elevador

Na parte superior da caixa de corrida, conforme micro instrução disponível no
quadro de comando executar (figura 44):
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ú

Tomar como referência a medida do piso acabado até a parte inferior de
cada conjunto;

ú

Fixar o conjunto Auto Transformador de maneira segura, ou seja, na viga
de concreto;

ú

Fixar o conjunto resistor de potência;

ú

Fixar o conjunto caixa de plugação com nobreak;

ú

Posicionar e fixar as calhas;

ú

Fixar Interface do encoder IENCE;

ú

Efetuar as ligações elétricas.

Figura 44 – Vista interna com transformador, resistores e nobreak.

Fonte: Manual de montagem do elevador

Décima etapa: ligações da máquina e quadro de comando (figura 45).
As ligações da máquina devem seguir a sequencia:
ú

Ligar os rabichos através de calhas. Conectar MQs da caixa de plugação
até o quadro de comando (MQ1, MQ2 e MQ3);

ú

Conectar o rabicho do contato BK e freio da máquina;

ú

Efetuar ligação do rabicho do regulador de velocidade;
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ú

Ligar o cabo do encoder do motor através de um eletroduto exclusivo de
IENCE até placa ABENCE (interface da MCINV);

ú

Ligar os rabichos de frenagem;

ú

Realizar ligação do fio terra da máquina/motor até a base inferior e demais
aterramento;

ú

Fazer demais ligações;

ú

Fazer acabamento em definitivo;

ú

Tomar cuidado ao realizar ligação do cabo do motor. Utilizar micro.
instrução para executar esta tarefa.

Figura 45 – Ligações da máquina de tração

SEMICRON

TT+

Fonte: Manual de montagem do elevador

As ligações do quadro de comando devem seguir a micro instrução, que vem
anexada ao quadro (figura 46):
ú

Energizar o quadro de comando a partir da alimentação disponibilizado
pelo cliente;

ú

Fazer funcionar a máquina de tração, com a ferramenta “comando
sobe desce” para sincronizar os polos motor/encoder.

Observação: os dados de sincronização de zeramento ficam armazenados na
MCINV quando em V3 e no encoder na V4 e V5.
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Figura 46 – Ligações do quadro de comando

Fonte: Manual de montagem do elevador

Décima primeira etapa: montar travessa inferior da cabina no fundo do poço e subir
contra peso.
Primeiro montar andaime de madeira. Em seguida, posicionar a travessa
inferior da estrutura e apoiá-la no andaime. Nivelar com nível de mangueira os
quatro cantos da travessa de apoio dos amortecedores. Por último, fixar as
corrediças inferiores dividindo as folgas em relação as guias (figura 47).
Figura 47 – Travessa inferior da cabina sobre andaimes

Fonte: Manual de montagem do elevador

Após subir o contra peso com a talha ou minifor para a passagem dos cabos
e tracionamento da próxima etapa (figura 48).
Primeiro posicionar o contrapeso a 180 mm (deslize 100 mm + 80 mm è
altura do Buffer + espicho/acomodação dos cabos) da base de concreto no fundo do
poço.
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Segundo medir do piso acabado até a parte inferior da estrutura. Esta medida
deverá ser utilizada posteriormente.
Em terceiro fixar a cinta de Poliéster ou mão-de-amigo no contrapeso.
Depois, içar o conjunto contrapeso até o último pavimento.
Na sequencia, posicionar a estrutura de forma que, do nível do piso acabado
até a parte inferior da estrutura fique com mesma medida obtida anteriormente no
item “b”. A parte inferior do contrapeso fica posicionada abaixo do nível do último
pavimento.
Após, retirar a cinta Hellerman, descer a ponta e passar pela polia do
contrapeso, subir a ponta e colocar o tirante no cabo.
Dando continuidade, fixar tirante na placa de suspensão da base superior da
máquina (figura 49).
E por ultimo, proceder da mesma maneira para os demais cabos.
Figura 48 – Içamento do contrapeso

Figura 49 – Fixação de cabos máquina

Fonte: Manual de montagem do elevador

Fonte: Manual de montagem do elevador

Décima segunda etapa: passar os cabos de tração, do regulador e tracionar a
cabina.

Para passar os cabos de tração, seguir os passos abaixo e representados nas
figuras 50 a 52:
ú

Acomodar os lances de cabos no último pavimento;

ú

Passar o primeiro cabo pela polia da máquina de tração (da parede para o
poço);

ú

Descer o cabo e passar pelas polias da cabina;
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ú

Subir a ponta do cabo até o andaime;

ú

Colocar o tirante na ponta do cabo;

ú

Fixar o tirante na placa de suspensão do pesador de carga;

ú

Desenrolar o restante do cabo do carretel e soltar na direção do
contrapeso;

ú

Unir o cabo na polia de tração e prender provisoriamente com a cinta
hellerman até que seja feita fixação definitiva com tirante na base da
máquina;

ú

Proceder da mesma maneira para os demais cabos.

Figura 50 – Passagem dos cabos pela máquina

Fonte: Manual de montagem do elevador
Figura 51 – Cabos na polia da cabina

Figura 52 – Cabos no contrapeso

Fonte: Manual de montagem do elevador

Fonte: Manual de montagem do elevador

Para passar o cabo no regulador de velocidade é necessário:
ú

Passar o cabo pela polia do regulador, descer até a cabin;

ú

Fixar o cabo na alavanca do aparelho de segurança;

ú

Descer a outra ponta do cabo até o fundo do poço;
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ú

Passar pela polia tensora e fixar na alavanca do aparelho de
segurança.

A figura 53 esboça a passagem do cabo do regulador de velocidade.
Figura 53 – Passagem do cabo do regulador de velocidade

Fonte: Manual de montagem do elevador

Para tracionar a cabina a seguinte sequencia deve ser executada:
ú

Descer lentamente o contrapeso através da minifor até esticar os cabos de
tração. Retirar cinta e minifor;

ú

Soltar o cabo de manobra e fiação de poço provisoriamente e plugar no
quadro de comando;

ú

Plugar o cabo de manobra no comando sobe desce (ferramenta);

ú

Ligar o quadro de comando e através do comando sobe/desce suspender
a cabina o suficiente para acessar ao fundo do poço;

ú

Retirar o andaime de madeira do fundo do poço;

ú

Instalar o limite de parada Inferior, Superior e plugar na fiação;

ú

Retirar o andaime metálico da caixa de corrida;

ú

Elevador funciona em comando sobe/desce.

Atenção: Antes de subir em cima da cabina verificar o comportamento da
relação de tração, deslize dos cabos e operação do freio da máquina.
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A figura 54 é uma representação da passagem dos cabos para tracionar a
cabina.
Figura 54 – Passagem dos cabos para tracionar a cabina

Fonte: Manual de montagem do elevador

Décima terceira etapa: instalar plataforma e montar cabina (figura 55).

Os seguintes passos devem ser seguidos:
ú

Fixar a plataforma com seus amortecedores verificando o nivelamento
(frente, fundo e lateral). Utilizar nível de mangueira;

ú

Montar o conjunto cabina (painéis / teto);

ú

Instalar guarda corpo de cabina;

ú

Fixar as corrediças superiores;

ú

Instalar rampa dos limites.

Observação 01: o operador de porta não deve ser instalado neste momento.
Observação 02: apertar os parafusos de fixação dos painéis, teto e plataforma
da cabina em definitivo somente após a verificação de prumo.
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Observação 03: para não necessitar desmontar o conjunto portas de
pavimento, a coluna e frontal da cabina deverá ser instalado após colocação de
portas.
Figura 55 – Instalação da plataforma e montagem da cabina

Fonte: Manual de montagem do elevador

Décima quarta etapa: instalar amortecedores (figura 56).

Solicitar ao cliente a confecção das bases de concreto no fundo do poço,
conforme projeto executivo, caso não tenha sido executado durante a pré-instalação.
Posicionar os apoios metálicos para a cabina, sobre a base de concreto
tomando como referência o centro da placa batente da travessa inferior.
Os apoios metálicos devem estar prumados e nivelados entre si.
Fixar os amortecedores (Buffer), de cabina, nos apoios metálicos.
Fixar o amortecedor (Buffer), do contrapeso, diretamente na base de concreto
tomando como referência o centro da placa batente do contrapeso.
Observação: existem dois buffers no contrapeso nos elevadores de 1000 kg.
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Figura 56 – Instalação do buffer no fundo do poço.

Fonte: Manual de montagem do elevador.

Décima quinta etapa: braquetear, alinhar e retificar guias (figura 57).

Neste momento o elevador deve estar tracionado com seu aparelho de
segurança e regulador testado, amortecedores instalados e limites funcionando.
Conferir as linhas de retificação de guias.
Por cima da cabina utilizando o suporte, marcar a posição dos furos dos
chumbadores.
Com o auxilio do martelete, fazer os furos necessários, colocar os
chumbadores e fixar os suportes, nivelando-os e prumando-os.
Fixar as guias nos suportes, através dos respectivos clips.
Fixar os gabaritos de retificação nas guias e instalar a linha de nylon de
distorcimento.
Com o objetivo de colocar as guias na posição definitiva, afrouxar levemente
os parafusos e movimentar os suportes e guias através de alavancas e marreta ou
martelo, fixando-as em seguida.
Remover os gabaritos de retificação.
Para as guias de contrapeso utilizar o mesmo processo usado para as guias
de cabina.
Passar para o próximo pavimento, furando, fixando e retificando os suportes
de guias de cabina e contrapeso tendo como referência as linhas de retificação
andar por andar.
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Observação 1: No elevador Synergy utiliza-se para retificar a guia de cabina o
gabarito de mesma mão.
Para o contrapeso usamos mão e mão contrária.
Observação 2: Caso for retirada a proteção da polia de desvio, não será
necessário inverter linha de retífica.
Figura 57 – Retífica de guia de cabina.

Fonte: Manual de montagem do elevador.

Décima sexta etapa: fixar calhas, cabos de manobra, limites e pré-fiações (figura
58).

Primeiro, furar e fixar calhas na distância referida no projeto executivo.
Segundo, posicionar a fiação dentro das calhas.
Terceiro, fixar o cabo de manobra através do seu suporte de maneira
definitiva.
Finalmente, verificar a proximidade que o cabo de manobra passa da cabina,
quando em funcionamento.
Figura 58 – Fixação das calhas e cabo de manobra

Fonte: Manual de montagem do elevador
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Nos extremos da caixa de corrida posicionar e fixar conjunto de limites
inferiores e superiores, de redução e final, tendo como referência o nível do piso do
primeiro e último pavimento (vide figuras 59 e 60 a seguir). Conferir no manual de
montagem a medida dos limites. Para elevadores com velocidade de 60 m/min è
1200 mm
Figura 59 – Limites superiores

Figura 60 – Limites inferiores

Fonte: Manual de montagem do elevador

Fonte: Manual de montagem do elevador

Décima sétima etapa: instalação e ajustes das portas de pavimento (figuras 61 e
62).
Seguir os passos abaixo:
ú

Encaixar e parafusar os conjuntos pavimento na travessa superior do
marco;

ú

Fixar a parte inferior nos seus respectivos suportes “L”;

ú

Fixar a parte superior com seus respectivos suportes “L”;

ú

Fixar as chapas de proteção sob as soleiras de pavimento;

ú

Cuidados;

ú

Verificar o prumo da régua em relação à soleira;

ú

Verificar as folgas entre soleiras;

ú

Verificar o nível das soleiras de pavimento

Observação: Os marcos de pavimento devem ser instalados durante a préinstalação deixando o andar de acesso livre para entrada do material.
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Figura 61 – Portas nos pavimentos

Figura 62 – Conjunto porta de pavimento

Fonte: Manual de montagem do elevador

Fonte: Manual de montagem do elevador

Ajustar portas de pavimentos:
a) Para a porta:
ú

Verificar se o centro da régua está alinhado com a face da soleira;

ú

Verificar a centralização dos carrinhos de portas;

ú

Verificar folga entre o rolete inferior e a régua, utilizando calço de 0,1mm;

ú

Verificar se as folhas de porta se estão paralelas em relação a soleira de
pavimento, dentro de 1mm;

ú

Verificar a folga de 06 mm entre a porta e a face da soleira;

ú

Verificar o ajuste da altura da folha de porta em relação a soleira, 6 mm;

ú

Verificar se a porta está prumada, tanto na face, como na lateral;

ú

Verificar o alinhamento das portas (paralelismo);

ú

Verificar o ajuste das corrediças.

b) Trinco
ú

Verificar se a folga de acionamento do trinco está entre 39 e 43 mm;

ú

Verificar se o curso para liberar o trinco está com 04 mm;

ú

Verificar os contatos se está na cota de 07 mm;

ú

Verificar a folga de 03 mm entre o trinco e a catraca;

ú

Verificar se o trinco está travado na posição de porta fechada.

Décima oitava etapa: preencher a FIR I (ficha de inspeção e revisão I);
Vide anexo B.
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Décima nona etapa: ligação de pré-fiação para botoeiras, indicadores e chave de
soco (figura 63).
Realizar os seguintes:
ú

Inserir a pré-fiação na calha;

ú

Furar, colocar as buchas e fixar com braçadeiras, andar por andar, os
rabichos das botoeiras, indicadores, trincos, aterramento, caixas de
tomadas, limites entre outros;

ú

Verificar se os rabichos não interferem em nenhum componente da
estrutura da cabina do elevador;

ú

Verificar acabamento;

ú

Climpar os rabichos na fiação da caixa de corrida. Para fechar o climper
utilizar um alicate.

Figura 63 – Ligação de pré-fiações

Fonte: Manual de montagem do elevador

Vigésima etapa: instalar o complemento da cabina com painéis frontais, operador e
portas de cabina e caixa de plugação (figuras 64, 65 e 66).

a) parte mecânica:
ú

Instalar e fixar o operador de porta nos seus respectivos suportes “L”.
Centralizar o operador de porta. Verificar altura da régua em relação à
soleira da cabina. Verificar o prumo e nível da régua. Apertar os parafusos
de fixação do operador em definitivo;

ú

Fixar as portas de cabina nos carinho de porta do operador, verificando o
alinhamento/prumo da porta em relação ao carrinho da porta. Instalar as
corrediças de porta e verificar o alinhamento inferior da porta em relação à
canaleta da soleira. Conferir a diferença entre soleira, que deve ser de 06
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mm, caso necessário reposicionar os roletes do carrinho. Verificar a folga
da porta em relação ao marco. Verificar a folga entre portas quando
abertura lateral;
ú

Fixar a cantoneira da régua de segurança já com a régua de segurança na
estrutura de cabina e soleira;

ú

Posicionar e fixar a cornija no suporte da soleira na plataforma;

ú

Instalar e ajustar a rampa articulada;

ú

Posicionar e instalar trava mecânica.

Figura 64 – Operador de porta da cabina.

Figura 65 – Conjunto portas de cabina.

Fonte: Manual de montagem do elevador.

Fonte: Manual de montagem do elevador.

b) parte elétrica.
ú

Posicionar e engatar o painel de operação da cabina, fixar;

ú

Posicionar e engatar o acabamento do lado oposto da cabina no painel e
fixar;

ú

Verificar fiação da iluminação da cabina, fixar as lâmpadas;

ú

Colocar as lâmpadas de emergência;

ú

Instalar o ventilador nos suportes e ajustar os seus dutos em cima da
cabina;

ú

Instalar a caixa de plugação em cima da cabina, e plugar as fiações em
geral;

ú

Amarrar as fiações e efetuar um bom acabamento destas em cima da
cabina.
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Figura 66 – Parte elétrica da cabina

Fonte: Manual de montagem do elevador

Décima primeira etapa: realizar o balanceamento da cabina (figura 67).
ú

Colocar dentro da cabina uma quantidade de pesos correspondente a 45%
da carga do elevador;

ú

Posicionar a cabina no meio da caixa de corrida, deixando o contrapeso e
cabina alinhados;

ú

Desligar o quadro de comando;

ú

Ligar a chave nobreak e acionar o botão “nobreak” para liberar o freio;

ú

Verificar se há deslocamento da cabina para cima ou para baixo;

ú

Se houver deslocamento deve-se colocar ou retirar pesos do conjunto
contrapeso;

ú

Verificar a fixação dos pesos em definitivo, através dos tirantes, na
estrutura de contrapeso;

ú

Verificar o tensionamento dos cabos de tração utilizando o Equalizador
(digital).

Observar se existe piso rebaixado e espelho, pois os mesmos devem ser
considerados caso não tenham sido instalado.
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Figura 67 – Balanceamento da cabina

Fonte: Manual de montagem do elevador

Décima segunda etapa: instalar o sensor de parada no pavimento (figura 68).
ú

Medir a folga entre a soleira de cabina e pavimentos de todos os andares
e anotar;

ú

Fixar o suporte com imã na coluna do marco da porta de pavimento no
andar mais apertado e prumar;

ú

Medir a distância do imã até a guia de cabina;

ú

Fixar demais suportes com imã na mesma medida retirado do item c e
prumar;

ú

Posicionar, fixar, alinhar o suporte do sensor magnético e sensor na
soleira da cabina;

ú

A distância do sensor em relação ao imã é de 10 mm;

ú

Verificar o nivelamento, depois de colocado o elevador em automático,
medir andar por andar e anotar todas as diferenças de nivelamento;

ú

Ajustar as diferenças no rasgo oblongo do suporte;

ú

Conferir se o imã está com o pólo na posição correta (SUL) apontado ao
sensor.
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Figura 68 – Sensor de parada

Fonte: Manual de montagem do elevador

Vigésima terceira etapa: preenche a FIR II (ficha de inspeção e revisão II);

Vide anexo B.

Vigésima quarta etapa: Limpeza e lubrificação (figura 69).
a) Topo da Caixa de Corrida:
ú

Limpar a máquina, regulador, pesador de carga, autotransformador e o
banco de resistores;

ú

Lubrificar o regulador de velocidade;

ú

Retocar a pintura se necessário.

b) Caixa de Corrida:
ú

Limpar suportes, vigas e todas as saliências da caixa, portas de pavimento
e soleiras, estrutura da cabina e contrapeso;

ú

Lubrificar guias, corrediças e roletes das portas de pavimento.

c) Poço:
ú

Retirar os detritos;

ú

Limpar os amortecedores, pé de guia, polia tensora, travessa inferior da
cabina e aparelho de segurança;

ú

Lubrificar polia tensora, corrediças de cabina e aparelho de segurança.

d) Cabina:
ú

Limpar o operador de cabina;

ú

Retirar os plásticos dos painéis e limpar a cabina internamente;
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ú

Lubrificar todas as partes mecânicas da cabina, operador de porta,
corrediças.

e) Pavimento:
ú

Limpar; portas, marcos, botoeiras e indicadores.

f) Recolhimento da Sucata:
ú

Verificar sobras de materiais que não serão aproveitados, descartar;

ú

Recolher todos os materiais úteis. Dar entrada no almoxarifado.

Figura 69 – Limpeza e lubrificação da guia

Fonte: Manual de montagem da empresa X Elevadores

Vigésima quinta etapa: ajuste e testes finais.

Ajustar e testar:
ú

Acionamento de limites e distancias conforme indicação do projeto
executivo;

ú

Acionamento do aparelho de segurança em velocidade baixa;

ú

O acionamento do nobreak;

ú

Célula de carga na capacidade máxima da cabina;

ú

Luz de emergência e interfone;

ú

Botoeiras e indicadores de posição;

ú

Conforto, aceleração e velocidade do equipamento;

ú

Verificar se conexões e cabos de ligações encontra-se fixados
adequadamente;

ú

Medir tensionamento de cabos e balanceamento do equipamento.
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Vigésima sexta etapa: inspecionar e revisar os itens da Ficha de Inspeção e Revisão
(FIR III).
Vide anexo B.
Vigésima sétima etapa: entrega final.
ú

Programar entrega do elevador ao departamento de assistência técnica
(DTEC);

ú

Registrar na FIR o recebimento do elevador pelo DTEC;

ú

Entregar elevador ao cliente;

ú

Informar a conclusão de montagem ao departamento de vendas de
serviços (DEVS);

ú

Entregar pasta da obra ao DTEC.
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Anexo B
Modelo de documentos utilizados na gestão da montagem (plano de
montagem; ferramental em obra; FIR I, II e III; carta de conclusão; FESP e
PCO).
1

Plano de montagem.
O plano de montagem é gerado no software dedicado da empresa para

gestão da unidade de serviço (GUS). Cada elevador possui um plano de montagem.
Neste plano de montagem constam as etapas/serviços a serem executados pelo
montador desde a data de início até a conclusão da instalação, conforme
exemplificado nas figuras 70 e 71 a seguir.
Figura 70 – Programa que gera o plano de montagem.

Fonte: Programa GUS da empresa X Elevadores
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Figura 71 – Plano de montagem com as etapas, horas orçadas e recursos humanos
alocados.

Fonte: Programa GUS da empresa X Elevadores
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2

Envio de ferramental de instalação do elevador para a obra.
A solicitação de envio de ferramental à obra ocorre através do Portal da

empresa X Elevadores, onde se deve informar o nome e número de matricula do
montador e o endereço completo da obra, onde será instalado o elevador. Esta
solicitação é emitida pelo supervisor. O ferramental é selecionado no campo
subcategoria. A figura 72 exemplifica a tela de solicitação das ferramentas no
sistema da empresa. Como exemplo, pode ser solicitada mala com ferramentas e
instrumento de montagem, guinchos, talhas elétricas, andaimes metálicos,
marteletes, entre outras ferramentas necessárias para instalação de um elevador.
Figura 72 – Tela de solicitação de ferramentas via sistema para envio à obra.

Fonte: Programa do portal da empresa X Elevadores
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3

Ficha de inspeção e revisão I (FIR I).
A figura 73 representa a Ficha de Inspeção e Revisão I (FIR I) aplicada ao

final da fase I de montagem.
Figura 73 – Ficha de inspeção e revisão I.

continua
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continuação

Fonte: Alterada pelo autor com base na empresa X Elevadores
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4

Ficha de inspeção e revisão II (FIR II).
A figura 74 representa a Ficha de Inspeção e Revisão II (FIR II) aplicada ao

final da fase II de montagem.
Figura 74 – Ficha de inspeção e revisão II.

continua
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continuação

Fonte: Alterada pelo autor com base na empresa X Elevadores
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5

Ficha de inspeção e revisão III (FIR III).
A figura 75 representa a Ficha de Inspeção e Revisão III (FIR III) aplicada ao

final da fase III de montagem, na conclusão da instalação e dos ajustes finais do
elevador.
Figura 75 – Ficha de inspeção e revisão III.

continua
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continuação

Fonte: Alterada pelo autor com base na empresa X Elevadores
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6

Carta de conclusão.
Após a conclusão dos serviços de montagem é emitida a carta de conclusão

do elevador (figura 76), a qual deverá ser assinada pelo cliente. Esta carta assinada
é inserida no sistema GUS para que o status do elevador seja alterado de “em
montagem” para “entregue”.
Figura 76 – Carta de conclusão da instalação do elevador.

Fonte: Alterada pelo autor com base na empresa X Elevadores
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7

Ficha de especificação do produto (FESP).
Este documento especificado na figura 77 é um “resumo” de datas

contratuais, dados técnicos do contrato e é gerado para cada elevador que compõe
o contrato. É como um “documento de identidade” do elevador que será fabricado.
Figura 77 – Ficha de especificação de elevadores.

Fonte: Alterada pelo autor com base na empresa X Elevadores
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8

Pedido complementar de obra (PCO).
O processo de solicitação do Pedido Complementar de Obra (PCO) é

solicitado pelo supervisor responsável através do sistema GUS e serve para repor
uma peça ou item faltante/danificado/extraviado em obra. As figuras 78 e 79 a seguir
representam esta solicitação e controle via sistema GUS da empresa referenciada
no trabalho.
Figura 78 – Pedido complementar de obra.

Fonte: Alterada pelo autor com base na empresa X Elevadores

Após o cadastro o sistema envia automaticamente um e-mail ao supervisor e
a Divisão de Gestão da Qualidade (DIGQ) na matriz da empresa com informações
de cadastro e previsão do envio do material. Se necessário, para alinhar o processo,
ocorre trocas de informações entre o supervisor e o DIGQ.
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Figura 79 – Notificação cadastro e previsão do envio do material à obra.

Fonte: Alterada pelo autor com base na empresa X Elevadores

O status, a situação do PCO, é mantido no sistema GUS para eventuais
consultas.
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Anexo C
Relatório de Inspeção Final de Entrega

O relatório de inspeção final para entrega de elevador foi adotado como
padrão pela empresa em referencia desde novembro passado. Ele tem por objetivo
garantir a execução dos procedimentos de montagem, como a execução das FIR I, II
e III e, por consequência, garantir a qualidade final na entrega dos elevadores aos
clientes e a assistência técnica da empresa.
Este relatório é realizado por um inspetor de qualidade do departamento de
engenharia de campo. Após a conclusão da montagem do equipamento pelo
departamento de instalação é acionado o departamento de engenharia que vai até o
local e realiza a conferencia das FIR´s I, II e III, realiza ensaios finais como teste de
carga e desempenho do equipamento. São fotografadas as principais partes e
componentes do elevador. Este relatório é encaminhado ao cliente como uma
espécie de certificado de qualidade e demonstração do estado final da montagem do
equipamento. Também é encaminhado aos responsáveis pela assistência técnica
daquele equipamento, informando o estado de conformidade dos itens constantes
nas normas pertinentes a elevadores testados e aprovados.
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