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RESUMO 

A contratação de terceiros vem mudando o modelo atual de relações de trabalho, 
possibilitando que as empresas dediquem seus esforços as suas competências 
essenciais, transmitindo a terceiros as atividades que podem ser consideradas como 
secundárias. Tal realidade provoca a necessidade de gestão dos serviços 
contratados, atividade executada pelo fiscal de contratos. Dessa forma, é salutar que 
o fiscal possua subsídios para executar suas funções, visando à garantia dos 
dispositivos acordados entre contratante e contratado. Este trabalho apresenta, no 
âmbito da contratação de terceiros em uma concessionária de distribuição de 
energia elétrica, um método para auxílio ao fiscal diante de suas atribuições no 
tangente à execução pelo contratado, propondo melhorias nas etapas de análise 
preliminar de riscos, solicitação de desligamentos de rede e preenchimento do 
boletim diário de obras. O método desenvolvido utiliza o conceito de MVPs (Produto 
Mínimo Viável) visando agregar valor ao processo tão logo quanto possível, 
possibilitando disponibilizar ao usuário a etapa concebida tão breve esta esteja apta 
para o ambiente produtivo, permitindo que o usuário tenha contato com a ferramenta 
e contribua com o os desenvolvimentos seguintes. As melhorias propostas buscam 
preencher as lacunas causadas por fontes de imprecisão destas etapas do processo 
de execução de obras e foram aplicadas em uma concessionária distribuidora de 
energia, sendo possível verificar benefícios no processo tais como, arquivamento 
digital de documentos, comunicação formal com o contratado via plataforma, 
redução do preenchimento manual de documentos que se torna padronizado e 
orientado via plataforma, acompanhamento diário dos serviços via plataforma, 
gerenciamento de equipes, análise de exposição de riscos de acordo com a tarefa a 
realizar, solicitação de desligamentos de acordo com  a área à trabalhar através de 
dados do sistema de georreferenciamento. Os resultados validaram a implantação 
baseada em MVP, pois permitiu verificar as regras ineficazes e propor mudanças 
visando a melhoria do processo. Embora tenha ocorrido resistência na utilização do 
método pelos colaboradores, visto a mudança no modo trabalho, foi possível 
verificar maiores possibilidades da atuação do fiscal de forma imediata, visto que os 
formulários ficam disponíveis no sistema tão logo estejam preenchidos. Por último, 
tem-se a possibilidade de desenvolvimento do método para o restante do processo, 
bem como de adaptação do método proposto a processos semelhantes, de acordo 
com as particularidades destes. 
 
 
Palavras-chave: Fiscalização de Contratos, Análise Preliminar de Riscos, Boletim 
diário de Obras, Solicitação de Desligamentos de Redes de Distribuição de Energia 
Elétrica. 
 

  



 

ABSTRACT 

 

The contracting of third parties has changed the current model of labor relations, 
allowing companies to dedicate their efforts to their essential skills, transmitting to 
third parties activities that can be considered as secondary. This reality provokes the 
need to manage the contracted services, an activity performed by the fiscal 
contractor. In this way, it is salutary that the prosecutor has subsidies to perform his 
functions, aiming at the guarantee of the devices agreed between related parts. This 
work presents, as part of the contracting of third parties in an electric power 
distribution concessionaire, a method to assist the fiscal with its attributions in the 
tangent to the execution by the contractor, the preliminary analysis of risks, request 
of disconnections of network and filling of the daily works bulletin. The developed 
method uses the concept of MVPs (Minimum Viable Product) to add value to the 
process as soon as possible, making it possible to provide the user with the stage 
designed so brief that it is fit for the productive environment, allowing the user to 
have contact with the tool and contribute to the following developments. The 
proposed improvements seek to fill in the gaps caused by sources of imprecision in 
these stages of the works execution process and were applied in an energy 
distribution concessionaire, being possible to verify benefits in the process such as 
digital archiving of documents, formal communication with contracted via platform, 
reduction of the manual filling of documents that becomes standardized and oriented 
via platform, daily monitoring of services via platform, team management, analysis of 
exposure of risks according to the task to be performed, request for shutdowns 
according to the area work through georeferencing system data. The results 
validated the implementation based on MVP, since it allowed to verify the ineffective 
rules and to propose changes aiming at the improvement of the process. Although 
there was resistance in the use of the method by the employees, considering the 
change in the work mode, it was possible to verify greater possibilities of the 
prosecution of immediate form, since the forms become available in the system as 
soon as they are filled. Finally, one has the possibility of developing the method for 
the remainder of the process, as well as adapting the proposed method to similar 
processes, according to the particularities of these processes. 
 
 
Key words: Inspection of Contracts, Preliminary Analysis of Risks, Daily Works 
Bulletin, Request for Disconnections of Electricity Distribution Networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Nos dias atuais, a terceirização constitui um modelo de relação de trabalho 

muito recorrente, no qual, a busca por eficiência requer das organizações, o 

emprego de ações para manter a competitividade ante a globalização (CRUZ e 

BISPO, 2018). 

De tal modo, a contratação de terceiros para execução de obras e serviços, 

tem como premissa, permitir o modelo de produção flexível em detrimento ao 

modelo de produção em massa. Este último, antigamente predominante, tem como 

parâmetro a reunião de todas as atividades econômicas da empresa providas pela 

própria organização. Porém, a partir do último terço do século passado, a 

terceirização como nova forma de estruturação, vêm causando diversas mudanças 

na organização do trabalho, possibilitando que a empresa se dedique as suas 

competências essenciais, repassando à terceiros, tarefas que não dizem respeito ao 

seu enfoque principal (SANTOS, 2010). 

Citando Abdala (2008), não se trata mais de ser contra ou a favor da 

terceirização, visto que a terceirização faz parte da realidade atual. 

Contudo, o ato de terceirizar exige da empresa contratante, o ato de 

acompanhar e fiscalizar o contratado, de forma a garantir que as disposições 

contratadas sejam executadas em sua plenitude, sem prejuízos para as partes ou a 

outrem. 

De acordo com Costa (2013), a designação de fiscal de contratos em 

contratos públicos é obrigatória por parte da autoridade competente. Ao fiscal, incide 

a tarefa de acompanhar a correta execução do contrato, registrando as ocorrências 

observadas, tomando providências necessárias para corrigir falhas e relatando aos 

superiores, caso a falha verificada esteja acima de suas atribuições. 

Neste sentido, Vieira (2014) coloca que o fiscal de contratos públicos, têm 

junto às suas atribuições, três vertentes: a primeira, de caráter técnico, que 

contempla diretamente sobre o controle da execução do objeto contratado; a 

segunda, de caráter econômico, contemplando a  manutenção  dos  requisitos  de  

habilitação,  recolhimento  de  tributos  e  encargos sociais;  e  a  terceira,  de  feição  
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jurídica,  quanto a importância  do  cumprimento  dos prazos legais e demais 

obrigações contratuais. 

De fronte a tais significativas atribuições, não deveria o fiscal de contratos ter 

suas tarefas facilitadas, dada a importância de seu trabalho na comprovação dos 

objetos acordados entre as partes celebrantes de um contrato de obras e serviços? 

Diante de tal questionamento, a abordagem apresentada no trabalho mostra 

as prerrogativas legais dos serviços que envolvem o fiscal e contratos públicos e 

propõe um método de auxílio ao fiscal, no que tange ao acompanhamento e 

fiscalização do objeto contratado, visando melhores práticas no sentido de garantir 

otimização do tempo e recursos, planejamento, segurança, qualidade, entre outros. 

Neste aspecto, o método aplicado tende a substituir etapas manuais e físicas 

no preenchimento de documentos relativos a execução de obras em redes de 

distribuição de energia elétrica de MT (Média Tensão), mais especificamente a APR 

(Análise Preliminar de Riscos), o BDO (Boletim Diário de Obras) e a solicitação de 

desligamentos, à um processo digitalizado, substituindo ações manuais de 

preenchimento, por seleções de itens ou ações automatizadas quando cabíveis.  

Cabe salientar que o trabalho teve contribuições das equipes de TI 

(tecnologia da informação), de projetos e obras e de programação de desligamentos 

da empresa de distribuição de energia elétrica na qual o trabalho foi desenvolvido. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

Na busca por eficiência e competitividade, as organizações vêm alterando as 

relações do trabalho, dedicando-se as suas competências essenciais e terceirizando 

tarefas que consideradas como secundárias, inclusive no setor elétrico brasileiro de 

distribuição de energia. Contudo, tal realidade traz consigo desafios na gestão e 

fiscalização dos serviços tais como: 

 Fontes de imprecisão no recebimento dos serviços; 

 Possibilidade de oportunismo nas relações entre os agentes; 

 Gestão da segurança do trabalho. 

A gestão da segurança do trabalho na execução dos serviços exige 

melhores soluções nas relações entre as organizações, aspirando a proteção do 

trabalhador no desempenho de suas atividades, bem como, na melhora na 

supervisão dos trabalhos executados por terceiros. 
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Da mesma forma, as ações dos agentes envolvidos nas relações 

contratuais, sejam propositais ou simplesmente erros de interpretações, merecem 

atenção na busca pela garantia das disposições legais pactuadas e da defesa do 

interesse público. 

Constitui-se assim, a motivação deste trabalho, auxiliar a fiscalização de 

contratos e a gestão da segurança do trabalho, utilizando um método de fiscalização 

de obras de redes de distribuição de energia elétrica de MT, por meio de uma 

plataforma computacional compartilhada entre os entes envolvidos, na pactuação de 

um contrato de obras e serviços em redes elétricas de distribuição. 

 

1.3 PROBLEMA DA DISSERTAÇÃO 

 

As recentes alterações nas relações trabalhistas, trazem à tona a 

necessidade de garantia dos objetos pactuados em contrato, mitigando fontes de 

imprecisão, possibilidades de oportunismo, gestão da documentação legal, entre 

outros. Além disso, a gestão da segurança do trabalho entre as organizações se 

apresenta como desafio, visto a crescente terceirização no mercado atual. Esta 

dissertação centrar-se-á na proposta de um método de fiscalização que auxilie os 

gestores de contratos no gerenciamento dos mesmos, por meio de uma plataforma 

de gestão de fiscalização de obras de redes de distribuição de energia elétrica de 

MT, compartilhada entre o tomador de serviços e o contratado, almejando a melhoria 

dos processos de gestão do contrato e da segurança do trabalho. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral, apresentar conceitos envolvidos no 

desenvolvimento de um método de fiscalização de obras em redes de distribuição de 

energia elétrica de MT, para permitir o preenchimento de documentos como a 

Análise Preliminar de Riscos, Boletim Diário de Obras e de solicitação de 

desligamentos da rede, via sistema computacional.  De modo geral, busca-se 

substituir ações basicamente humanas, por situações de escolhas orientadas de 

acordo com a etapa do processo de execução de obras de rede de distribuição de 
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energia elétrica de MT. Restringindo assim, a tomada de decisão fora dos padrões 

exigidos, levando transparência, confiabilidade e rastreabilidade ao processo de 

construção de obras em redes de distribuição de energia elétrica de MT (Média 

Tensão). Com isso, busca-se contribuir para a gestão da segurança do trabalho no 

meio empresarial, bem como mitigar as possibilidades de inserção de dados 

errôneos e em desacordo com as normas estabelecidas.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Levantar as lacunas existentes no processo de execução de obras em redes 

de distribuição de energia elétrica de MT, provenientes de fontes de 

imprecisão em uma empresa concessionária de energia elétrica. 

 Especificar o MVP (Minimum Viable Product) ou Produto Mínimo Viável em 

tradução livre de integração com o aplicativo Análise Preliminar de Riscos  

 Especificar o MVP de solicitação de pedidos de desligamento 

 Especificar o MVP de boletim diário de obras digital 

 Implementar tais MVPs no processo de gestão de obras de redes de 

distribuição de energia elétrica em uma empresa concessionária de 

distribuição de energia elétrica; 

 Realizar uma análise comparativa do antes e após a implantação do sistema 

que integra os MVPs implantados. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente, o processo de execução de obras de energia elétrica de 

distribuição da empresa do caso de aplicação, permite a possibilidade de ocorrência 

de fontes de imprecisão no preenchimento de documentos inerentes as etapas de 

execução de uma obra.  

Além disso, a gestão da segurança do trabalho e do acompanhamento da 

execução das obras em relação ao terceiro contratado, se mostra com deficiências, 

visto que não existem modos de controle enquanto o terceiro está exercendo suas 

atividades, sendo também os documentos inerentes, entregues, em geral, 
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posteriormente à execução dos serviços. 

Com efeito, o fato das possibilidades de, inserção de dados sem controle e 

padronização, da generalização de riscos na execução de tarefas, da 

impossibilidade da atuação da fiscalização de forma preventiva ou imediata, do 

extravio de documentos em trâmites físicos ou arquivamento entre outros, sustentam 

lacunas no referido processo que prejudicam o desempenho da fiscalização ante ao 

compromisso de assegurar o objeto contratado. 

 A conversão das etapas manuais do processo de execução de obras de 

distribuição de energia elétrica para um método digital (computadorizado), visa 

torná-lo mais transparente, bem como, criar possibilidades para propiciar ao fiscal de 

obras uma atuação mais efetiva na relação com a parte contratado, atuando não só 

como fiscal da obra, mas também como auditor do processo, e contribuir para a 

rastreabilidade, confiabilidade e transparência das informações prestadas. Salienta-

se que os dados mencionados, serão sugeridos pelo método proposto, informados 

pelo terceiro e somente validados pelo fiscal. 

Com o método proposto, se aspira o monitoramento diário do andamento da 

obra, auxiliando o fiscal na verificação de possíveis inconsistências em sua 

execução, permitindo ações mais ágeis, visando manter a obra dentro das 

normativas as quais se submete o processo de execução de obras de redes de 

distribuição de energia elétrica de MT na empresa no caso de aplicação. 

 

1.6 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Este trabalho de caráter exploratório, utiliza-se de um estudo de caso em 

uma empresa concessionária de distribuição de energia elétrica, para aplicação de 

um método de fiscalização de obras de redes de distribuição de energia elétrica de 

MT.  Usufruindo dos recursos da área de obras da respectiva empresa, com vistas a 

abranger a população afetada pela construção de obras em redes elétricas de MT, 

esse trabalho apresenta uma análise quantitativa, no que se refere a utilização e 

benefícios do método proposto, aplicados por meio do desenvolvimento de uma 

plataforma computacional, no qual são inseridas as regras propostas para aplicação 

na gestão das obras executadas na empresa e, posteriormente verificadas quanto a 

sua efetividade. 
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O exposto pode ser verificado em Gil (2002). O autor ensina que, pesquisas 

exploratórias têm o objetivo de apresentar proximidade como o problema, tornando-

o mais compreensível ou formulando hipóteses. Já o estudo de caso, consiste no 

estudo de um ou poucos objetos, de modo a permitir seu conhecimento de forma 

detalhada. Por sua vez, análises quantitativas podem apresentar testes de hipóteses 

e de correlação. 

Para a implantação do proposto, é utilizado o conceito de MVP, o qual prevê 

que, após os respectivos testes funcionais, cada etapa construída seja 

disponibilizada ao usuário final para possibilitar sua interação e verificar a efetividade 

das propostas. A análise dos dados é realizada por meio de um procedimento 

comparativo entre as condições anteriores e posteriores ao método proposto.  

O trabalho foi subdivido nas fases ilustradas na FIGURA 1. Na fase 1, o 

problema a ser solucionado foi definido. Na fase 2, foi realizado a fundamentação 

teórica do tema em questão. Na fase 3, foi efetuado a revisão bibliográfica do 

assunto envolvendo a contratação de terceiros e do método utilizado para 

implantação do método. Na fase 4, foi realizado um mapeamento de todo o processo 

de obras de redes de energia elétrica da empresa do estudo de caso, aspirando a 

identificação de pontos impeditivos para o respectivo desenvolvimento, bem como 

pontuar e especificar, no processo de execução de obras, os MVPs discutidos pela 

equipe multidisciplinar da empresa em questão. Na fase 5, foi desenvolvido a 

proposta apresentada e realizado os testes funcionais. Na fase 6, houve a realização 

da implantação do método aos usuários, o que permitiu o ajuste de itens 

inadequados ao processo. Na fase 7, foi verificado a efetividade do proposto. Por 

fim, na fase 8, as conclusões sobre o proposto foram apresentadas. 
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FIGURA 1 – METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor, 2019 

 

1.7 SÍNTESE E CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

 

A pesquisa apresenta um estudo de caso, no tangente a busca de possíveis 

lacunas de um processo de fiscalização na contratação de obras e serviços 

visando preenchê-las, contribuindo para a melhoria na gestão de contratos e da 

segurança do trabalho. A pesquisa faz uma revisão da contratação de terceiros e 

da fiscalização de contratos e, mediante um método de fiscalização, por meio de 

uma plataforma compartilhada entre os agentes do contrato, procura permitir que 
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os gestores do contrato tenham contato com o cotidiano das contratadas, que por 

sua vez tem a possibilidade de gerir seus serviços. Implantada no processo de 

execução de obras de redes de distribuição de energia elétrica de MT de uma 

concessionaria de energia elétrica, pode-se inserir como principais contribuições: 

 Gestão do oportunismo, trazendo itens sugeridos e selecionáveis, de modo 

a mitigar erros propositais ou não, com vistas a transparência, garantia do 

objeto pactuado em contrato e defesa do interesse público. 

 Melhora na gestão da segurança do trabalho, em relação à análise 

preliminar de riscos, quando permite que as análises realizadas estejam 

disponíveis ao gestor e ao contratado via plataforma. Além disso, auxílio na 

proteção ao trabalhador, ao permitir a utilização de aplicativo, próprio para a 

análise de riscos, o qual orienta o trabalhador quantos aos riscos aos quais 

está exposto, de acordo com a tarefa a realizar. 

 Canal de comunicação com contratado via plataforma compartilhada WEB, 

facilitando e trazendo transparência na gestão documental do contrato. 

 

1.8 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho está estruturado por 7 capítulos. Um capítulo de introdução ao 

tema, dois nos quais se descrevem, a fundamentação teórica e a revisão 

bibliográfica. Dois capítulos para descrever o desenvolvimento e a implantação do 

proposto. Ainda um capítulo destinado a verificação da efetividade do método e por 

fim as conclusões. Para complementar o trabalho, constam as referências 

bibliográficas, o glossário e os apêndices e anexos utilizados durante o 

desenvolvimento do trabalho. 

No capítulo 2, aborda-se uma fundamentação teórica do trabalho, a qual 

expõe sobre o processo de contratação de serviços de terceiros nas organizações, 

etapa necessária para a existência de um fiscal de contratos, principal favorecido 

pelo método proposto, e que no caso de empresas sob a gestão pública pode 

ocorrer por meio de licitação. Tal exposição insere as origens legais deste processo 

desde a licitação até a atuação do fiscal de contratos, fundamentando lacunas 

possíveis na atividade do fiscal, bem como relacionando o exposto ao método 

apresentado ao longo do trabalho. 

No capítulo 3, faz-se uma revisão bibliográfica do tema, salientando os 
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diversos trabalhos que apresentam a temática da contratação de terceiros e da 

atuação do fiscal de contratos nas lacunas que podem existir durante o processo de 

execução de um contrato, bem como, sobre a utilização do MVP. 

No capítulo 4 é apresentado o método de fiscalização de obras, as 

considerações para compor o método, o desenvolvimento do método, o ambiente de 

testes e, por fim, outras considerações que permitem ilustrar outras etapas do 

processo de execução de obras de redes de distribuição de energia elétrica do 

estudo de caso, para desenvolvimentos futuros. 

O capítulo 5, ilustra a aplicação do método e o estudo de caso elaborado em 

uma concessionária de distribuição de energia elétrica, no tangente ao processo de 

execução e fiscalização de tais obras. 

O capítulo 6 é apresentado uma análise de maneira comparativa entre o 

antes e o depois da aplicação do método proposto e analisa os resultados e 

dificuldades encontradas no transcorrer do desenvolvimento do trabalho. 

O capítulo 7, descreve quanto as contribuições do trabalho ao processo de 

execução de obras de redes de distribuição de MT, como também as conclusões em 

relação ao alcançado com o método proposto. Outrossim, as dificuldades 

encontradas para a implantação do método, bem como os benefícios obtidos são 

relatados neste capítulo. Também é inserido os trabalhos futuros a serem 

desenvolvidos para melhoria e continuidade do referido desenvolvimento. 

A seção Referências indica as referências utilizadas para descrever o 

trabalho. 

A seção Glossário contém descrições de determinados termos utilizados no 

trabalho, enquanto que as seções Apêndices e Anexos apresenta os complementos 

para entendimento de determinados trechos do trabalho.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A necessidade de um fiscal de contratos é fundamentada na existência da 

contratação de terceiros. Atualmente esta prática tende a se tornar cada vez mais 

presente no meio empresarial, constituindo uma estratégia de otimização para 

designação de recursos e consequentemente propiciando às organizações manter o 

foco nas questões pertinentes às suas competências indispensáveis. 

A Lei nº 13.429 de 2017, Brasil (2017), dispõe sobre o trabalho temporário 

nas empresas urbanas e exprime em seu Art. 9º, § 3º:” O contrato de trabalho 

temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades-meio e atividades-fim 

a serem executadas na empresa tomadora de serviços”. Segundo Coelho (2018), tal 

disposto conta inclusive com o entendimento de constitucionalidade desta prática 

pelo Supremo Tribunal Federal. 

No tangente a Administração Pública, Justen Filho (2012), fazendo uso da 

Constituição Federal de 1988 versa que, todo contrato administrativo deve ser 

antecedido, em geral, de uma licitação e que, principalmente se tratando de obras 

de engenharia, a Administração deve designar um representante para acompanhar a 

execução da atividade do contratado, ou seja, um fiscal de contratos. 

Como este trabalho propõe um método de auxílio ao fiscal de contratos em 

suas atribuições, as seções seguintes apresentam as questões legais que envolvem 

o processo, desde a licitação, até a execução das atividades do fiscal, procurando 

correlacionar os itens fundamentados ao método proposto. Para tanto, as próximas 

seções discorrem sobre a licitação, a fiscalização de contratos, o fiscal de contratos 

e o gerenciamento de desenvolvimento de software, embasando o uso do MVP para 

implantação do método.  

 

2.1 A LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

No âmbito da Administração Pública, a contratação ocorre, via de regra, por 

meio de licitação, conforme mencionado na introdução deste capítulo. O TCU (2010) 

define a licitação como o procedimento administrativo formal no qual a administração 

pública convoca empresas dispostas a oferecer bens e serviços.  Tal procedimento 

visa a observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração, garantindo igualdade a todos os interessados 
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e possibilitando o maior número possível de concorrentes. Justen filho (2012), por 

sua vez, descreve a licitação como um processo administrativo cujo objetivo é 

selecionar, conforme regras preestabelecidas, a proposta de contratação mais 

favorável para a Administração, promovendo o desenvolvimento nacional de forma 

sustentável, observando profusa participação dos interessados com tratamento 

isonômico dentro dos preceitos legais.  

Os objetivos da licitação no Brasil são expressos por Amorim (2017), 

resumindo-se em: observar o princípio constitucional da isonomia, bem como a 

seleção mais vantajosa para a administração pública e a promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

Essa exposição pode ser justificada pelo artigo 37 da Constituição Federal de 

1988 e seu inciso XXI:  

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte... 

...XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.   

Portanto, verifica-se a obrigação legal da Administração Pública em realizar o 

processo de contratação de terceiros por meio de licitação, salvo casos previstos em 

lei, de forma a assegurar igualdade de condições e inserir cláusulas contratuais que 

garantam o cumprimento das obrigações. 

 

2.2 A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

 

A gestão é explicitada por Vieira (2014), como a atividade de exigir práticas 

de atos com vistas à adoção de estratégias e ações que garantam a perfeita 

execução de um objeto em questão.  Nesse sentido, a gestão de contratos pode ser 

apresentada como o conjunto de atos e procedimentos com objetivo de planejar, 

acompanhar e fiscalizar os contratos administrativos, mantidas as condições mais 
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vantajosas para a Administração, aspirando a seu integral cumprimento e 

atendimento das necessidades públicas. De modo geral, gestão contratual conta 

com a participação do contratante em todo o processo licitatório, desde o 

planejamento até o fim contrato, enquanto que a atividade fiscalizatória é específica, 

com objetivos de mensurar, qualitativa e quantitativamente, a execução do objeto 

contratado. Portanto, pode-se afirmar que, além de exigência legal, a fiscalização de 

contratos classifica-se como excelente ferramenta de gestão. 

Salienta Amorim (2017), que por orientação do TCU a fiscalização de 

contratos ocorre em geral de acordo com as seguintes funções: 

a)  Gestor: desempenha atribuições gerenciais relacionadas ao processo de 

gestão e fiscalização do contrato. 

b) Fiscal técnico: desempenha atribuições de fiscalização quanto aos 

aspectos técnicos do objeto da contratação. 

c)  Fiscal administrativo: desempenha atribuições de fiscalização quanto aos 

aspectos administrativos e burocráticos do contrato. 

Com efeito, gestão de contratos pode ser entendida segundo uma mescla de 

atos e procedimentos com o objetivo de planejar, acompanhar e fiscalizar os 

contratos administrativos, preservando as condições mais proficientes para a 

administração (VIEIRA, 2014). 

Nesse contexto, fiscalizar, segundo o dicionário Aurélio (2008), têm como 

significados: vigiar examinando, sindicar os atos de outrem, ou ainda, exercer o 

ofício de fiscal.  

Deste modo, a gestão e a fiscalização de contratos da mão de obra 

terceirizada visam garantir o cumprimento das disposições previstas na relação entre 

contratante e contratado, com vistas a evitar a aplicação indevida de recursos e de 

mão de obra, bem como ações de interesse próprio entre as partes relacionadas, de 

forma que a fiscalização não pode ser desprezada, pois como disserta Almeida 

(2009): a fiscalização dos contratos é obrigatória a todos os órgãos e entidades 

públicas, ou seja, não cabe ao gestor do contrato definir quanto a fiscalização, sendo 

a ausência desta considerada uma falta grave. É o que se pode observar em TCU 

(2010), acórdão 775/2009 Plenário (Voto do Ministro Relator): 

(...) cumpra o disposto no art. 67 da Lei 8.666/1993, no sentido de designar 

funcionário para o acompanhamento e a fiscalização dos contratos de 

terceirização de serviços, em especial nos contratos similares ao versado 
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neste processo. Tal medida, além de conferir maior segurança à execução 

contratual, viabiliza a eventual responsabilização administrativa interna, em 

caso de falhas que possam ocasionar prejuízo à Empresa. 

Outrossim, o TCU (2010), considera o acompanhamento e a fiscalização de 

contrato como medidas poderosas colocadas à disposição do gestor na defesa do 

interesse público, sendo de responsabilidade da Administração acompanhar e 

fiscalizar o contrato com vistas a observar o cumprimento das disposições 

contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. O 

descumprimento de tais regras, total ou parcialmente, pode conduzir à rescisão do 

contrato, sendo o responsável passível de responder pelas consequências advindas 

do ato irregular. 

Nesse sentido, Amorim (2017) explica que o gestor e o fiscal da execução de 

contratos devem atuar de forma preventiva, rotineira e sistemática. Podendo suas 

atividades serem exercidas por servidores, por equipe de fiscalização ou por apenas 

um servidor, porém, sempre asseguradas suas distinções. Ainda, que as atividades 

não devem ser afetadas em função do volume de trabalho, para que o desempenho 

de todas as ações relacionadas à gestão do contrato não seja comprometido. 

Até aqui, é possível observar o processo de contratação de terceiros e a 

necessidade de fiscalização dos contratos firmados. A partir deste ponto, o discurso 

insere itens nos quais as atividades do fiscal podem interferir positiva ou 

negativamente na gestão contratual. 

 

2.3 O FISCAL DE CONTRATOS 

 

Para uma breve apresentação das responsabilidades do fiscal, pode-se iniciar 

a exposição pelo art. 67, da Lei nº 8.666/93, que confere à Administração a 

prerrogativa de designar um representante para fiscalizar a execução dos contratos 

administrativos. Também a Lei nº 13.303 de 2016, que discorre sobre o estatuto 

jurídico das empresas estatais, em seu art. 40, VII insere que as empresas públicas 

e as sociedades de economia mista deverão publicar e manter atualizado 

regulamento interno de licitações e contratos, compatível com o disposto nesta Lei, 

especialmente quanto a gestão e fiscalização de contratos. 

Tal prerrogativa ocorre através das atividades desempenhadas pelo fiscal de 

contratos e que, de acordo com Amorim (2017), podem ser descritas como: 
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As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o 

conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados 

previstos pela Administração para os fornecimentos e serviços contratados, 

verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e 

trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e ao 

encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos relativos à repactuação,  alteração,  

reequilíbrio,  prorrogação,  pagamento,  eventual  aplicação  de sanções, 

extinção dos contratos etc., com o fim de assegurar o cumprimento das 

cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto. Para 

tanto, a Administração deve indicar um servidor (ou equipe de fiscalização) 

que, na qualidade de fiscal, deverá efetivamente acompanhar a execução 

contratual, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 

subsidiá-lo de informações pertinentes a tal atribuição. 

Portanto é atribuição do fiscal acompanhar a execução do contrato, atuando 

na regularização de eventuais falhas ocorridas, bem como, aplicando as sanções 

previstas, devendo manter registro de toda e qualquer ocorrência relativa à 

execução do contrato. 

Para atendimento a tais precificações, o fiscal conta com dispositivos que o 

auxiliam a realizar o seu trabalho. Estes dispositivos podem ser desde instrumentos 

de medição, tais como trenas, megômetros, detectores de tensão, detectores de 

malha de terra, entre outros, e também plataformas nas quais o fiscal realiza suas 

atividades de medição e remuneração dos serviços executados pela contratada e  

aplicação das penalidades contratuais previstas pelo não cumprimento dos 

dispositivos do contrato por parte do prestador do serviço. 

Nesse sentido, verifica-se em TCU (2010), Acórdão 265/2010 Plenário, a 

necessidade de aprimorar os dispositivos utilizados pelo fiscal na realização de suas 

atividades: 

Designe, em atenção à disposição legal contida no art. 67 da Lei nº 

8.666/1993, representantes da administração para acompanhar e fiscalizar 

a execução dos serviços e mantenha essa designação atualizada. 

Aperfeiçoe os mecanismos existentes tornando-os transparentes, seguros e 

rastreáveis de modo a permitir verificar quantidade e qualidade dos serviços 

prestados e somente pague os serviços prestados na totalidade, mediante 

evidência documental da realização dos serviços contratados, de acordo 

com a qualidade prevista no edital da licitação e após o efetivo controle dos 
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fiscais do contrato, conforme disposto nos artigos. 66 e 67 da Lei nº 

8.666/1993. 

Exija formalmente das empresas contratadas a designação de preposto a 

ser mantido no local dos serviços, para representá-las durante a execução 

do contrato de prestação de serviços, em atenção à disposição contida no 

art. 68 da Lei nº 8.666/1993... 

Tal exposição está em consonância com os problemas advindos das 

atividades rotineiras do fiscal de contrato, tais como, questões relativas ao repasse 

de informações ao órgão regulador, à segurança do trabalho, à imprecisão nas 

medições, remunerações dos serviços, vistorias, bem como questões relativas a 

BDGD (Base de Dados Geográfica da Distribuidora), que podem prejudicar o bom 

andamento do contrato, ocasionando pagamentos indevidos, acidentes do trabalho, 

ações que visam benefício próprio, multas e glosas, bem como, causar efeitos 

indesejáveis nos lançamentos contábeis dos ativos da companhia envolvidos na 

obra. 

 

2.3.1 O fiscal e a base de dados geográfica da distribuidora  

 

Conforme ANEEL (2016) o BDGD faz parte do Sistema de Informação 

Geográfica Regulatório – SIG-R, que consiste no resumo dos sistemas e bases de 

dados reunidas pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), permitindo a 

coleta das diversas informações do sistema de distribuição e dos acessantes. Seu 

modelo geográfico é uma simplificação do sistema elétrico real, em um determinado 

período, com o objetivo de representar tanto a situação dos ativos, quanto das 

informações técnicas e comerciais de interesse. 

São obrigações da distribuidora, conforme (ANEEL, 2016, p. 15):  

Constitui obrigação da distribuidora, no fornecimento da BDGD, atender as 

seguintes disposições: 

 Enviar todas as entidades geográficas e não geográficas existentes 

em sua área de atuação no período de interesse.   

 Observar as nomenclaturas de entidades e campos, as estruturas e 

modelos de dados, assim como os padrões estabelecidos para os 

conteúdos.  

 Fornecer informações completas e fiáveis à realidade, dentro dos 

prazos estabelecidos. 
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As entidades geográficas e não geográficas representam feições geográficas 

e estruturas de informação que se relacionam com o BDGD. As primeiras 

geograficamente e as outras sem representação geográfica definida. 

Dessa forma é esperado que a situação dos ativos da companhia esteja 

perfeitamente refletida no BDGD. Para tanto, alterações nos ativos causadas por 

obras na rede de distribuição devem estar de acordo com o instalado fisicamente, 

garantindo confiabilidade nas informações contidas no BDGD para repasse ao 

Órgão Regulador. 

Portanto, as informações prestadas nas obras e validadas pelos fiscais devem 

estar em consonância com os serviços efetivamente executados em campo, 

evitando-se assim, lançamentos indevidos e consequentes problemas nos repasses 

às informações ao Agente Regulador, mitigando glosas e multas à distribuidora. 

Estas informações advêm da medição dos serviços executados, que atualmente são 

transcritas de forma manual ao sistema utilizado, podendo ser facilmente errôneas, 

visto a falta de critérios para a inserção de dados na plataforma atual.  

David (2013) insere em seu trabalho um modelo de contrato de uma 

distribuidora de energia com seus contratados, no qual consta, em seu item 39, que 

a  contratada deve manter no local da execução do projeto, um BDO (Boletim Diário 

de Obras), no qual devem constar justificativas para eventuais atrasos de execução 

ou alteração de projeto, bem como outras ocorrências de caráter técnico ou 

administrativo.   

Nesse sentido, este trabalho propõe, através do Boletim Diário de Obras, 

orientar os usuários na transcrição das informações provenientes da execução de 

obras, baseadas no orçamento e no planejamento dos serviços, item inexistente no 

processo atual, podendo estas serem validadas pelo fiscal, permitindo que tarefas 

eventualmente não previstas no orçamento sejam objetos de inserção manual, 

porém devidamente justificadas. Em outras palavras, pretende-se com o proposto, 

um Boletim Diário de Obras com detalhamento de todas as tarefas e materiais de 

forma individual e já provenientes do orçamento do projeto, de forma selecionável, 

minimizando a inserção manual, mitigando erros. Com isso, os serviços executados 

já estarão contabilizados, eliminando a etapa da medição. Outrossim, com o advento 

de seleção de tarefas os terceiros e o fiscal podem planejar a execução da obra, 

escolhendo previamente as atividades que serão executadas desde o início até o 
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término da mesma, o que possibilitará a criação de uma agenda detalhada dos 

serviços do contratado. 

 

 

2.3.2 O fiscal e a segurança do trabalho 

 

No âmbito da segurança do trabalho, a Norma Regulamentadora nº10 do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no seu item 10.13.1, explicita: “As 

responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR são solidárias aos contratantes 

e contratados envolvidos". Nesse sentido, explicita Abdala (2008), a culpa “in 

vigilando”, a qual se fundamenta na omissão da contínua fiscalização ou supervisão 

do contratado, bem como a culpa “in eligendo”, que se justifica na falta da 

observância das prescrições da lei ao contratar. 

Esta exposição pode ser observada conforme Costa (2013), versando que o 

fiscal deve ser pessoa com conhecimento técnico suficiente do objeto que está 

sendo fiscalizado, pois falhas na fiscalização do objeto contratado, podem recair 

sobre o agente público que o nomeou, por culpa “in eligendo”. O mesmo autor ainda 

cita o Acórdão 277/2010 TCU Plenário: 

O defendente era o superior hierárquico responsável pela equipe técnica 

que atestava os serviços. Assim sendo, não poderia se furtar da 

responsabilidade de vigiar, controlar e apoiar seus subordinados, buscando 

os meios necessários para a efetividade das ações afetas à 

Superintendência. Ao se abster dessa responsabilidade, agiu com culpa nas 

modalidades “in omittendo” e “in vigilando”. Se considerarmos, ainda, que 

os componentes de sua equipe não tinham competência e formação 

adequadas para as atividades que lhes eram afetas, pode-se suscitar que o 

defendente teria agido com culpa “in elegendo”.  

Logo, as responsabilidades dos gestores de contrato ante à segurança do 

trabalho também devem ser consideradas, visto aos expostos nas normativas 

relativas a esse tema. Nesse sentido, o trabalho visa utilizar a análise preliminar de 

riscos digital, já em utilização pelas equipes de manutenção nas equipes de obras 

da concessionária de energia do caso em estudo, que seguem um processo 

diferenciado quando se comparado às primeiras. 

Este aplicativo, dispõe das tarefas padronizadas vigentes na empresa do caso 

de aplicação, chamadas de GSST (Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho) e 
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que são fundamentas de acordo com o exposto nestes itens da NR10 do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE):  

10.11.1 Os serviços em instalações elétricas devem ser planejados e 

realizados em conformidade com procedimentos de trabalho específicos, 

padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, 

assinados por profissional que atenda ao que estabelece o item 10.8 desta 

NR. 

10.11.2 Os serviços em instalações elétricas devem ser precedidos de 

ordens de serviço especificas, aprovadas por trabalhador autorizado, 

contendo, no mínimo, o tipo, a data, o local e as referências aos 

procedimentos de trabalho a serem adotados. 

10.11.7 Antes de iniciar trabalhos em equipe os seus membros, em conjunto 

com o responsável pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação 

prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas no 

local, de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores 

técnicas de segurança aplicáveis ao serviço. 

Isto posto, é necessário descrever que o aplicativo em questão, permite que o 

colaborador seja orientado na análise dos riscos envolvidos em cada tarefa a 

realizar, além de permitir registros fotográficos, trazendo melhorias ao processo atual 

estritamente manual, no qual a identificação dos riscos pode ser facilmente lesada. 

Ainda, nesse contexto, os itens 10.2.1 e 10.2.2 da mesma NR expõe: 

10.2.1 - Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser 

adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros 

riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir 

a segurança e a saúde no trabalho. 

10.2.2 – As medidas de controle adotadas devem integrar-se às demais 

iniciativas da empresa, no âmbito da preservação da segurança, da saúde e 

do meio ambiente do trabalho. 

Nesse momento, esclarece-se então as atividades contidas no GSST, 

descrevem não somente o risco envolvido, mas também as atividades críticas 

pertinentes a atividade, incluindo em cada uma as medidas de controle do risco. Isso 

significa que através do aplicativo, o trabalhador não somente será orientado quanto 

aos riscos aos quais está exposto, mas também quais medidas preventivas devem 

tomar para mitigar as possibilidades de acidente do trabalho. 

Um acidente do trabalho, além de envolver as questões relativas à integridade 

física do trabalhador, constitui-se em custos referentes à auxílio doença, 

aposentadoria por invalidez, bem como pensão por morte e auxílio acidentes. Nesse 
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entendimento, segundo dados do MTP (Ministério Público do Trabalho), entre os 

anos de 2012 e 2017, tais custos somaram R$ 26,2 bilhões à Previdência Social 

somente em novas concessões. Portanto, garantir a integridade física do trabalhador 

e o bem-estar da família, bem como reduzir os gastos com as tratativas do acidente, 

pensões, aposentadorias e auxílios tanto para a empresa como para a Previdência 

Social, são atitudes necessárias na cultura empresarial. 

 

2.3.3 O fiscal e o recebimento dos serviços 

 

Outro viés das atividades do fiscal de obras é o recebimento dos serviços 

executados pelo contratado, conforme previsto em Brasil (1993), no artigo 73 da 

LGL (Lei Geral de Licitações) e do art. 40 da lei 13.303/2016, IX. Em se tratando de 

obras e serviços, Amorim (2017) expõe que tal recebimento pode ocorrer: 

Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias da 

comunicação escrita do contratado; 

Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 

decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais.  

No mesmo sentido, em Brasil (1993), o artigo 76 da LGL, explicita sobre a 

recusa dos serviços executados de modo não conforme ao acordado: 

A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou 

fornecimento executado em desacordo com o contrato. 

Tais expostos também podem ser encontrados em COPEL (2018), no que 

concerne a um regulamento interno de licitações e contratos de acordo com o 

exigido no art. 40 da Lei nº 13.303 de 2016. 

Com efeito, o recebimento dos serviços executados e a remuneração do 

contratado corresponde a uma etapa a qual merece atenção, pois é nela que o fiscal 

valida as ações do terceiro contratado e emite os boletins de pagamento dos 

serviços prestados. Nesse aspecto, vale observar Santos (2010) quanto aos 

atributos comportamentais do ser humano: a racionalidade limitada e o oportunismo.  

Enquanto o primeiro trata das limitações das competências cognitivas, o último 

disserta quanto ao ato das pessoas agirem em busca do interesse próprio. O autor 

coloca na questão da racionalidade limitada, que indivíduos possuem 
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comportamento intencionalmente racionais, porém limitados, ou seja, devido aos 

limites cognitivos dos indivíduos que processam informações, a decisão a tomar 

jamais será a correta em termos de otimização. Quanto ao oportunismo, explicita o 

autor, tal comportamento tem referência ao fato de que quando as partes de uma 

relação, desde que possuam informação privilegiada, agem em busca de satisfazer 

seus interesses pessoais, podendo então prejudicar as partes relacionadas. Esse 

comportamento pressupõe que os atores de uma relação nem sempre agirão de 

acordo com o pactuado. Porém é importante salientar que isso não significa afirmar 

que todas as pessoas possuem tal característica, mas sim que tal comportamento 

pode ocorrer em uma relação. 

Diante disso, tem-se uma atividade na qual o fiscal tem grande 

responsabilidade. Por isso, um método no qual o fiscal possa contar para auxiliá-lo, 

bem como para mitigar a possibilidade de erros, propositais ou não, representa 

grande impacto nos resultados produzidos pelos responsáveis pelos recebimentos e 

remuneração dos serviços prestados. 

Conforme Vieira (2014), o conjunto de atividades do fiscal de contratos tem 

capacidade para causar prejuízos ao erário e também à contratante. Dessa forma, a 

obtenção de um processo robusto, preenchendo as lacunas existentes, visa mitigar 

tais prejuízos. 

Assim sendo, o BDO proposto no trabalho, intenta subsidiar a atividade de 

recebimento e posterior pagamento dos serviços fiscalizados, procurando mitigar as 

fontes de imprecisão envolvidas no processo. A advento do BDO pode ser 

observado, por exemplo, nas narrativas do TCU (2010), as quais descrevem que a  

Administração deve manter de forma permanente, no local de execução de obra ou 

de prestação de serviços, registros apropriados para anotações relacionadas com a 

execução do contrato, tais como, cumprimento dos prazos, desenvolvimento dos 

serviços, materiais empregados, locação de equipamentos, logística, mão-de-obra.  

Tal registro pode ser livro de capa dura, caderno, folhas impressas em computador, 

ou qualquer outro meio de anotação que possa ter folhas numeradas, rubricadas, 

datadas e assinadas pelo representante da Administração e preposto do contratado.  

Ainda, conforme explicita o TCU, é dever do contratado colaborar com a 

fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender de imediato as 

demandas do contratante. 
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Tal exposto pode ser verificado, em TCU (2010), Acórdão 1731/2009 

Plenário, sobre a prerrogativa da elaboração de um diário de obras: 

Adote medidas para que a fiscalização dos contratos sob sua alçada esteja 

de acordo com o art. 67 da Lei nº 8.666/1993, de modo a garantir a 

qualidade do produto final e o pagamento apenas dos serviços efetivamente 

executados.  

Exija dos fiscais a elaboração de diário de obras, registrando 

tempestivamente as ocorrências relacionadas à execução do contrato 

(materiais, equipamentos e mão-de-obra utilizados, bem assim a localização 

precisa dos serviços executados etc.), em atenção ao § 1º do art. 67 da Lei 

nº 8.666/1993. 

Este exposto tem relação com o BDO proposto, inclusive para adequar uma 

prática não plenamente observada atualmente, no que tange a descrição dos 

materiais, equipamentos e mão de obra utilizadas diariamente, visto que estes itens 

são relacionados na totalidade da execução e não no dia utilizado, no qual tal 

relação é feita de forma genérica. 

Quanto as não conformidades na execução dos serviços, observa Amorim 

(2017), o disposto nos artigos. 69, 70 e 76 da Lei Geral das Licitações: 

Art. 69.  O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou de materiais empregados. 

Art. 70.  O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. [...] 

Art. 76.  A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou 

fornecimento executado em desacordo com o contrato. 

Ensina Justen Filho (2012), que concerne ao agente da Administração 

anotar as ocorrências relevantes e documentar potenciais falhas a corrigir. Cita 

ainda o autor a jurisprudência do TCU: 

48... o registro da fiscalização na forma prescrita em lei, não é ato 

discriminatório. É elemento essencial que autoriza as ações subsequentes e 

informa os procedimentos de liquidação e pagamento de serviços. É 

controle fundamental que a administração exerce sobre o contratado. 

Propiciará aos gestores informações sobre o cumprimento do cronograma 

das obras e a conformidade da quantidade e qualidade contratadas e 

executadas... 
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Nesse caso, o BDO proposto tende a permitir que o fiscal tenha acesso 

diário ao executado pelo contratado, que atualmente ocorre somente ao final da 

obra, de modo que possíveis problemas na execução tenham a possibilidade de 

atuação mais eficaz do fiscal na resolução de tais contingências, inclusive podendo 

prever as necessidades de materiais ou mão de obra complementar para término da 

obra. 

 

2.4 GERENCIAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

De acordo com Suppi et. al. (2016), métodos ágeis são aqueles compostos 

por princípios fundamentais no desenvolvimento de software e gestão de projetos, 

sendo constantemente utilizado pelas empresas, com alvo em auxiliar as relações 

da equipe de desenvolvimento e propiciar suporte na criação de um sistema. 

Na empresa do estudo de caso, são utilizados o Scrum e o MVP que serão 

descritos sucintamente nas próximas seções, sendo posteriormente explanado pela 

decisão do uso do MVP.  

 

2.4.1 O Scrum 

 

O Scrum é um framework (estrutura), com propósito de desenvolver, 

entregar e manter produtos complexos, sendo leve, fácil de entender e difícil de 

dominar. Fundamentado no empirismo, tem uma abordagem iterativa e de 

incrementos, visando aperfeiçoar o controle de riscos e a previsibilidade. É apoiado 

em times auto organizáveis e multifuncionais, denominados Times Scrum, que 

consistem no Product Owner, time de desenvolvimento e o Scrum Master. O 

primeiro é o dono do produto, enquanto o segundo é constituído de profissionais que 

efetuam o trabalho de entregar um incremento. Por sua vez, o Scrum Master é 

aquele que auxilia os elementos do Time Scrum a entenderem as teorias, práticas e 

regras e valores envolvidas no Scrum (SCHWABER E SUTHERLAND, 2017). 

Ainda segundo os autores, a base do Scrum é a Sprint, definida como um 

evento de um mês ou menos, durante o qual um incremento de um produto, que 

pode ser liberado, é criado. Tais Sprints tem metas de construção, um plano guia 

para a construção, o trabalho e o produto do incremento, sendo limitadas a um mês 

corrido. Depois de definidos os objetivos da Sprint, é decidido como as 
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funcionalidades previstas serão construídas durante a Sprint para serem 

transformadas em um incremento do produto. O Scrum conta com uma reunião 

diária, na qual o Time de desenvolvimento, verifica o progresso em direção aos 

objetivos definidos, com intuito de melhorar a comunicação, identificar e remover 

impedimentos para o desenvolvimento, destacar e promover rápidas tomadas de 

decisões e ainda, melhorar o nível de conhecimento do Time de Desenvolvimento. 

Além disso, a Sprint conta com uma revisão e uma retrospectiva. A revisão, 

realizada ao final da Sprint, consiste em uma reunião de no máximo 4 horas para 

uma Sprint de um mês, e tem como objetivo inspecionar o elemento para adaptá-lo 

se necessário. Já a retrospectiva, ocorre depois da revisão e antes do planejamento 

da próxima Sprint, objetivando, oportunizar ao Time inspecionar a si mesmo e criar 

um plano de melhorias. 

 

2.4.2 O método do Mínimo Produto Viável 

 

O desenvolvimento, especificação e implantação do proposto neste trabalho 

teve como base a ferramenta MVP (Minimum Viable Product) ou Mínimo Produto 

Viável em tradução livre, cuja síntese, pode ser verificada na sequência da 

explanação. Caroli, (2016), esclarece que o MVP é a versão mais simples de um 

produto na qual é possível validar pequeno conjunto de hipóteses, de forma a evitar 

o desperdício de tempo, dinheiro e esforço construindo um produto que pode não 

atender as expectativas. O MVP ajuda nessa validação e aprendizado da forma mais 

rápida possível. 

O objetivo do MVP de acordo com o autor, é validar o primeiro passo, ainda 

menos elaborado do que a versão final, porém viável, afim de observar se o 

direcionamento da ferramenta está correto, ou seja, verificar o conjunto inicial de 

funcionalidades necessárias para a validar hipóteses, permitindo o aprendizado e, 

dessa forma, possibilitar novos incrementos legitimados e guiados pelos resultados 

iniciais. Este conceito promove uma criação evolutiva, devendo o produto possuir 

características de evolução gradual e contínua. Com efeito, o produto se torna cada 

vez mais elaborado, possibilitando validar novas hipóteses igualmente mais 

elaboradas. A FIGURA 2 visa ilustrar tal condição, na qual, para alcançar o objetivo 

final de uma máquina para cortar grama, inicia-se o projeto com uma singela tesoura 

de jardineiro que, embora simples, é também funcional no tangente a aparar a 
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vegetação. Na sequência, os produtos obtidos com as entregas seguintes se tornam 

cada vez mais elaborados, até a conquista do objetivo terminal. Porém caso se 

identifique que não há pessoas dispostas a aparar a vegetação, verifica-se que será 

um desperdício de tempo e recursos evoluir a ferramenta até a última etapa. 

 

FIGURA 2 – EXEMPLO DE ETAPAS COM O MÉTODO DO MÍNIMO PRODUTO VIÁVEL 

 

FONTE: CAROLI, 2016 

 

 Conforme Santacruz e Pineda (2017), o desenvolvimento do MVP é feito 

por meio de iterações, com as quais é possível extrair conhecimento do cliente, 

através de uma série de tentativas, que constituem o ciclo construir, medir, aprender 

(FIGURA 3), com o propósito de propor uma arquitetura inicial, permitindo obter 

determinado grau de confiança na viabilidade da implementação do sistema 

especificado e identificar riscos promovendo sua  mitigação. 

Baseado nesse conceito, esta metodologia consiste em suas principais 

etapas: discussão, construção, teste e validação, implantação, medição e 

aprendizado. 



40 

FIGURA 3 – CICLO DA FERRAMENTA MÍNIMO PRODUTO VIÁVEL 

 

FONTE: Adaptado de Caroli, 2016 

Observa-se que o MVP pode atuar como uma ferramenta que permite 

legitimar a ideia proposta sem a necessidade de desenvolvimentos vultuosos, pelos 

quais ainda não se tem a certeza de aceitação ou real utilização, bem como ajustar 

o desenvolvimento de acordo com a percepção do cliente. 

Neste sentido, Santacruz e Pineda (2017) colocam como etapas para a 

criação de um MVP: 

 Selecionar o caso de negócio de acordo com o procedimento que se 

considere mais representativo; 

 Criar um método pelo qual seja possível entregar uma funcionalidade mínima 

ao cliente; 

 Verificar a reação do cliente acerca da proposta efetuada; 

 Aprender com a informação verificada e tirar conclusões; 

 Caso a proposta seja bem aceita pelo cliente, há um indicativo de que o 

modelo está de acordo. Caso contrário, deve-se identificar o motivo da 

solução não estar conforme as expectativas e repetir o processo. 

Antes de iniciar a especificação e divisão do projeto em MVPs, é necessário 

a realização de uma Inception (origem, início, concepção), no qual são verificadas as 

possibilidades e necessidades do programa por meio de um debate de ideias com 

diversos usuários, aos quais fazem parte do processo e irão usufruir da solução. Tal 

etapa visa garantir o início do projeto de forma ágil e mais rápida possível, a partir de 

um bom alinhamento inicial e um plano eficaz. 

Neste sentido, Caroli (2016) disserta sobre a Inception: 

Em uma única semana de trabalho colaborativo, a equipe vai entender os 

objetivos do produto, os principais usuários, e o escopo funcional de alto 
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nível tal que a duração do projeto possa ser estimada e uma estratégia de 

lançamento incremental de MVPs possa ser identificada. 

Durante esta etapa (FIGURA 4), são definidos objetivos, estratégias e a 

definição do produto, bem como mapeado e priorizado as características que devem 

ser entregues e que comporão os MVPs, com o objetivo de fazer com que a equipe 

compreenda o que vai ser desenvolvido, dando uma visão mais clara do caminho a 

perseguir, utilizando os seguintes passos (CAROLI, 2016): 

 Descrever visão do produto; 

 Priorizar os objetivos do produto; 

 Descrever os principais usuários, seus perfis e as suas necessidades; 

 Entender as principais funcionalidades; 

 Compreender os níveis de incerteza, esforço e valor de negócio por 

funcionalidade; 

 Descrever as jornadas mais importantes dos usuários; 

 Criar um plano de entrega incremental do produto, impulsionado pelo conceito 

de MVP; 

 Estimar o esforço por amostragem; 

 Calcular os custos e especifique datas e cronograma de entrega. 

Esse mesmo autor descreve e exemplifica em seu trabalho como realizar as 

tratativas necessárias para a realização de tais etapas. 

FIGURA 4 – EXEMPLO DE DISCUSSÃO DA INCEPTION (ETAPA INICIAL DO PRODUTO 

MÍNIMO VIÁVEL) 

 

FONTE: CAROLI, 2016 
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Esse processo foi conduzido pelos facilitadores da equipe de TI junto aos 

colaboradores da empresa do estudo de caso, para as tratativas relacionadas. 

Conforme Caroli (2016), o facilitador da Inception, é um guia que possui muita 

familiaridade e experiência com seu formato, sua natureza colaborativa e a 

sequência de atividades que serão realizadas, devendo estar à frente das 

discussões dos participantes. Entretanto, não significa que o facilitador seja o 

principal participante. Pelo contrário, seu papel deve ser de um mediador a fim de 

propiciar o fluxo de ideias e discussões entre os participantes. A Inception foi 

executada pelos funcionários designados pela empresa do caso de aplicação, por 

meio da figura do facilitador, sendo este trabalho responsável pelas fases de 

especificação, construção, implantação e verificação da eficácia do proposto. 

Portanto, de acordo com as técnicas do MVP, Ries (2012) esclarece que a 

lição do MVP é, que, para a aprendizagem, qualquer trabalho adicional maior do que 

o requerido, é desperdício, mesmo que tenha parecido relevante. Ainda, o autor 

mostra não ser adequado a construção de um protótipo avaliado por engenheiros e 

designers apenas em função da sua qualidade interna, sendo necessário colocá-lo 

diante dos clientes para avaliar a sua conduta. O projeto em MVP não significa 

somente responder perguntas técnicas ou de design do produto, mas sim testar 

hipóteses fundamentais do negócio. 

 

2.4.3 Considerações finais da seção 

 

Apontam Vallerão e Roses (2013) que, atualmente, dentre os vários 

métodos ágeis aplicados, tem-se o Scrum como destaque no mercado. Contudo, 

Schwaber e Sutherland (2017), criadores do Scrum, não o definem como um 

processo, técnica ou método definitivo, mas sim um framework (estrutura), no qual, 

se podem utilizar vários processos ou técnicas. 

Por sua vez, diante do verificado, o MVP consiste em um conjunto de 

técnicas capazes de impulsionar o desenvolvimento da ferramenta, no qual seus 

incrementos são, do produto requerido, fragmentos prontos para uso. 

Portanto, o propósito de agregar valor ao processo tão logo quanto possível, 

tendo ainda o auxílio de técnicas de desenvolvimento, torna o uso do MVP oportuno 

ao trabalho. 
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 Com efeito, o fato de que o MVP permite a participação do cliente real na 

validação do processo, leva a aplicabilidade do método a ser adequada ao trabalho 

proposto. Tal afirmação provém da circunstância de que o processo da empresa do 

caso de aplicação será modificado sem que exista sua paralização em ambiente 

produtivo. Portanto, conhecer como as alterações impactam nas atividades dos 

atores envolvidos, visa evitar maiores prejuízos decorrentes das modificações 

propostas, visto à repercussão que os novos procedimentos ocasionam, 

principalmente tão logo implantados. Conforme Ries (2012), o MVP é apenas a 

primeira fase para o caminho do aprendizado. Durante o percurso, e depois de 

várias repetições, pode-se descobrir que alguma particularidade do desenvolvimento 

não é adequado, e decidir que é o momento de mudá-lo para alcançar o objetivo de 

outra forma. 

 Além disso, o MVP permite agregar valor ao processo tão logo seu  

desenvolvimento esteja terminado.  Sendo assim, mitiga-se os impactos de 

desenvolvimentos vultosos para somente após angariar benefícios, bem como expor 

os usuários a quantidades enormes de informação, o que pode ocasionar mudanças 

traumáticas nos modos operacionais. Conforme descrevem Aghnia e Larso (2018): 

Se o próximo MVP apresenta uma menor aceitação, isso mostra que há outros 

fatores com necessidade de melhoria. Talvez o modelo deva ser modificado para 

atendimento das expectativas dos clientes. Porém, quando o MVP tem o aceite do 

cliente, o produto final pode ser lançado de forma completa. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A pesquisa bibliográfica sobre o tema teve como base o Processo de 

Seleção de Portfólio Bibliográfico desenvolvido pelo LabMCDA-2010/2011 V05, 

ENSSLIN et. al. (2010).  Realizada por meio do software Publish or Perish através 

da combinação de palavras chave, sendo os resultados mais relevantes para o 

propósito deste trabalho apresentados na sequência.  

Foram definidos dois eixos de pesquisa, sendo o eixo 1 denominado 

problema e o eixo 2 denominado método ou tecnologia. Em seguida, foram definidas 

palavras-chave para cada eixo que foram combinadas entre si. Para o eixo 1 foram 

escolhidas as palavras “outsourcing”, “inspector” e “Contract Inspector” para o eixo 2 

“method”, “supporting” e “execution”.  

A TABELA 1, mostra o resultado da busca para cada combinação das 

palavras chaves: 

TABELA 1 – COMBINAÇÃO DAS PALAVRAS CHAVES PARA O PORTFÓLIO BIBLIOGRÁFICO 

 

       Eixo 1 Eixo 2 Trabalhos Eixo 1 Eixo 2 Trabalhos 

Outsourcing Supporting 
996 

Outsourcing Method 

983 Inspector Method Inspector Supporting 

Outsourcing 
Supporting 997 

Contract 

inspection 
execution 

Inspector  

Outsourcing 

Method 993 

Outsourcing 

execution 980 

Inspector 
Contract 

inspection 

Fiscalização Sistema 

computacional 
417 

Outsourcing 

Method 990 
Obras 

Contract 
inspection 

FONTE: O AUTOR 

Paralelamente, outras pesquisas relacionadas com o tema foram realizadas 

nos periódicos da Capes, livros e em revistas jurídicas para complementar a 

exposição, sendo apresentada no APÊNDICE III a bibliometria dos artigos utilizados. 

Cabe salientar que não foram encontradas pesquisas com objetivos semelhantes ao 

exposto neste trabalho. Portanto, a revisão apresentada visa mostrar ao leitor 

questões sobre a necessidade da gestão de contratos e da atuação do fiscal nas 
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prerrogativas de garantir os dispositivos legais acordados nos contratos, baseando-

se na atual realidade empresarial. 

 

3.1 FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

 

Com efeito, o início das tratativas deste trabalho é a prática da contratação de 

terceiros. Tal prática, permite às organizações dedicar-se a atividades fundamentais 

de seu negócio, sendo, portanto, amplamente difundida atualmente na gestão das 

empresas. Dessa forma, a escolha em se terceirizar atividades, disponibiliza seus 

recursos financeiros para investimentos nas atividades de interesse das 

organizações (SANTOS, 2010).  

Nesse contexto, diversos trabalhos estão relacionados à contratação de 

terceiros, gestão de contratos e a atribuição dos fiscais de contratos.  

Porto (2013), argumenta que como consequência da terceirização ampla e 

intensa no setor elétrico brasileiro, em especial a construção e manutenção de redes 

elétricas, modelos e padrões comportamentais específicos passam a ser exigidos, 

com vistas a gerenciar a terceirização. 

Nesse aspecto, Almeida (2009) trata da obrigatoriedade e dos dispositivos da 

fiscalização dos contratos conforme a lei 8.666/93, para a Administração Pública, 

concluindo que uma fiscalização contratual deficiente provoca diversos danos na 

condução contratual, tais como, desperdício de recursos e perda de objeto, dentre 

outros. Salienta-se, neste caso, que as empresas estatais possuem seu estatuto 

jurídico determinados pela lei 13.303/16, sendo a fiscalização de contratos, de 

acordo o regimento interno das empresas, conforme art. 40 da mesma lei. Por sua 

vez, Pereira (2017), em seu estudo sobre a gestão de contratos de prestação de 

serviços  continuados em uma universidade, aborda o tema diante das dificuldades e 

limitações enfrentadas pelos gestores de contratos e fiscais, identificando lacunas 

que podem comprometer a execução dos objetos dos contratos, como por exemplo, 

a falta de sistema para controle de contratos, falhas em fluxos, incompatibilidade no 

saldo de itens contratados, falta de documentação obrigatória entre outros. Outros 

desafios da gestão de contratos podem ser verificados em Lapa (2015), que como 

resultados de seu estudo em uma universidade, expõe como dificuldades: a 

qualidade dos serviços prestados, a padronização de procedimentos de 

gestão/fiscalização, os parâmetros de avaliação, comprometimento dos envolvidos, 
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entre outros. Ainda, Rosas (2009) explicita sobre a fiscalização de contratos como 

garantia de qualidade, assim como, dos cumprimentos dos prazos estabelecidos, ao 

afirmar que a fiscalização é a única entidade capaz e devidamente autorizada para 

realizar o controle sobre a qualidade exigida. Nesse sentido, Gouvêa et. al. (2013), 

disserta sobre a qualidade dos serviços prestados por terceiros, em um estudo de 

caso de indicadores de qualidade do serviço terceirizado em uma organização 

pública no estado de São Paulo, discorrendo que a qualidade dos serviços já não é 

vista como uma vantagem estratégica, mas sim como uma necessidade competitiva, 

uma vez que é fator decisivo para consecução e sustentação do mercado.  

Num sentido mais amplo, Vieira (2014) coloca que o gerenciamento contratual 

é um dos principais mecanismos de proteção do interesse público refletido também 

do interesse do contratado, sendo obrigatória por parte do órgão ou entidade pública 

contratante, inerente e inseparável da eficiência da administração e 

consequentemente do interesse público. Também que o agente fiscalizador não 

deve meramente cumprir as formalidades da lei, mas agir de forma eficaz, proativa, 

buscando resultados eficientes, observando critérios éticos e de economia, bem 

como os valores de probidade e moralidade. 

Por sua vez, Jyri (2016) em seu estudo sobre os impactos da contratação de 

terceiros no setor elétrico público, argumenta que nos dias atuais é impossível 

sobreviver sem contratação de terceiros devido a um mercado altamente competitivo 

e com rápidas mudanças econômicas, motivados principalmente pela suposição de 

que os serviços privados são mais eficientes em determinados serviços. 

Com efeito, Goldschmidt (2017) confirma a reestruturação do mercado de 

trabalho por meio da terceirização, ao abordar o tema sob o impacto salarial entre 

cargos similares terceirizados e não terceirizados e também com Senhoras (2013) 

que ao fazer uma análise da evolução da terceirização no Brasil, mostra que, 

quando discutidos os pontos de vista contrários e favoráveis à prática da 

terceirização, há uma repercussão conflitante. 

 

3.2 O FISCAL DE CONTRATOS 

 

Com a reestruturação nos moldes da contratação do trabalhador e evolução 

da inserção de terceiros no mercado, observa-se pelo âmbito legal no Brasil, por 

exemplo, a lei nº 13303 de 2016 como estatuto jurídico da empresa pública, da 
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sociedade de economia mista e de suas subsidiárias e a lei nº 8.666 de 1993 que 

trata em seu art. 67: 

Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 

por um representante da Administração especialmente designado, permitida 

a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 

pertinentes a essa atribuição. 

§ 1
o
 O representante da Administração anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

§ 2
o
 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil 

para a adoção das medidas convenientes. 

 Portanto, advém a presença do fiscal, o que também pode ser visto em 

COPEL (2018) no seu regulamento de licitações e contratos, para atendimento a lei 

nº 13303 de 2016. Tal regulamento determina que todo contrato deve ser 

acompanhado por um Gestor de Contrato e seu suplente, no qual admite-se um 

Fiscal Documental e um Fiscal Operacional, além de considerar também a gestão e 

a fiscalização dos contratos como garantias do cumprimento das cláusulas 

contratuais, regras e procedimentos estabelecidos nas normas internas, na 

legislação aplicável e no Código de Conduta da empresa, pelo qual os atores 

responsáveis respondem pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

O papel do fiscal de contratos pode ser observado em Costa (2013), quando 

trata da garantia dos objetivos da licitação, da nomeação do fiscal, fiscalização por 

terceiros, aplicação de penalidades, recebimento de obras e serviços pelo fiscal, 

bem como de suas responsabilidades, pois ao fiscal, é incumbido acompanhar a 

execução correta do contrato Ainda, segundo o autor, ao atestar a adequada 

execução do contrato, o fiscal participa da liquidação de despesa, permitindo ao 

tomador de serviços, realizar o pagamento destes, concluindo sobre a latente 

necessidade de maior atenção a atividade de fiscalização de contratos. 

Porém, verifica-se que as tarefas a serem desempenhadas pelo fiscal de 

contratos, embora fundamentais para garantia de qualidade, prazos e transparência 

podem ser influenciadas pelas lacunas existentes no processo em questão, 

comprometendo a execução plena do contrato. Portanto, é fato mencionar que 
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ferramentas que corroborem com as atividades do fiscal, contribuem para o alcance 

das garantias mencionadas. 

Huo et. al. (2016), analisa a terceirização quanto aos efeitos da aplicação de 

normas em conjunto com os contratos como mecanismo de governança, visando 

proteção contra o interesse próprio na contratação de prestadores de serviços. Os 

autores colocam como interesse próprio, tirar proveito de recursos específicos para 

seus próprios interesses, buscar ganho unilateral, violar contratos ou acordos, 

distorcer informações, fugir de obrigações, etc. 

 Ora, se é necessário além do contrato, a inserção de normativas para 

balizar os serviços prestados pelo terceiro, torna-se perceptível, a presença de um 

elemento fiscalizador, que garanta o cumprimento das disposições determinadas 

nas condutas exigidas. 

 Nesse sentido, a proposição do BDO inserida neste trabalho, tende a 

possibilitar a inserção de regras e normativas, com vistas a impedir que os dados 

inseridos venham a lesar a administração ou o terceiro envolvido, em conseguinte 

minimizando a possibilidade de equívocos no andamento do processo de execução 

de obras de distribuição de MT.  

 Ainda, determinadas regras de conformidade, inseridas no processo, como 

perfis específicos para cada atividade com vistas a garantir que somente os atores 

autorizados possam desempenhar determinada função, procuram evitar que 

violações ou informações distorcidas façam parte do processo em questão. 

 

3.3 SEGURANÇA DO TRABALHO E FISCALIZAÇÃO 

 

 Concerne sob a esfera da segurança no trabalho, o exposto pelo DIEESE 

(2016), no qual afirma que embora economicamente forte, o Brasil apresenta índices 

elevados de acidentes e mortes no exercício do trabalho. Foram em 2013, 559 mil 

acidentes do trabalho, sendo 2800 mortes. Porém, ao somar os dados do NTEP 

(Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário), que visa estabelecer relações 

causais entre as doenças, os acidentes e a prática do trabalho, este número 

aumenta para 718 mil. Ainda assim, acredita-se que este número não retrate a 

realidade, devido ao elevado grau de subnotificação dos acidentes e doenças do 

trabalho, visto a não abrangência das estatísticas quanto aos trabalhadores 
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informais, descaracterização dos acidentes e recusa da emissão de CAT 

(Comunicação de Acidente do Trabalho) pelas organizações. 

Nesta perspectiva, Milch e Laumann (2015) abordam o tema sob o ponto de 

vista da pressão econômica, da desorganização, da diluição de competências e das 

diferenças organizacionais, sugerindo, no estudo, que a complexidade 

interorganizacional pode dificultar o gerenciamento relativo à segurança, 

aumentando o risco de acidentes do trabalho. Adicionalmente, Siganporia (2016), 

demonstra preocupação com a questão segurança, ao realizar uma análise da 

terceirização no setor de saúde do Canadá. Os resultados deste estudo evidenciam 

a possibilidade de impactos no perfil segurança do trabalho, quando comparados 

hospitais com e sem terceirização, inclusive com subnotificação de lesões no caso 

de utilização de mão de obra terceirizada. O estudo sugere explorar esta questão 

para melhorar a cultura de segurança no local de trabalho. 

Nota-se então que a segurança do trabalho pode sofrer prejuízos caso não 

existam mecanismos que garantam a fiscalização dos trabalhos efetuados por 

terceiros. Novamente, a figura do fiscal no processo se verifica indispensável. 

Porém, sem um dispositivo adequado no qual o fiscal possa verificar se atitudes do 

contratado estão de acordo com as normativas acordadas, incorre-se na formação 

de lacunas no processo, impedindo ou prejudicando as ações da fiscalização junto 

ao terceiro contratado. 

Também Piva (2014), em seu estudo sobre o gerenciamento de riscos às 

atividades de manutenção e construção de redes de energia elétrica, discorre sobre 

a  condição  segura  da  execução  dos  trabalhos,  a qual deve ser  realizada sob 

procedimentos  que  mitiguem os riscos inerentes as tarefas e que, para tal, devem 

ser identificados todos os riscos a que o executor está sujeito e então implementado  

um  gerenciamento  de  riscos,  que identifica  o  risco,  sugere  as medidas  

preventivas  que  devem  ser  tomadas  durante  sua  execução. 

Portanto, a integração com a APR digital sugerida no trabalho, vem a ser uma 

ferramenta com a tentativa de preencher as lacunas observadas na relação 

contratos e segurança no trabalho. Com a possibilidade de sugestão aos riscos e 

bloqueios dos riscos inerentes as tarefas, tende-se a uma menor exposição do 

trabalhador ao acidente do trabalho, reduzindo as tratativas que envolvem a 

ocorrência deste. 
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3.4 O MÍNIMO PRODUTO VIÁVEL 

 

Por sua vez, em relação ao MVP, diversos trabalhos discorrem sobre os 

benefícios de sua aplicação. Como exemplo, Fernandes et. al. (2017) em seu 

trabalho no qual avalia a um modelo de apoio à decisão no contexto de um modelo 

de negócio, descreve em seu contexto que o MVP auxilia na mensuração dos 

recursos e no desenvolvimento de um produto de acordo com as necessidades do 

mercado. Também, Cruz et. al. (2016), em seu artigo para criar um modelo de 

monitoramento e avaliação de empresas na fase de pré-incubação, define o MVP 

como uma iniciativa do empreendedor entrar em contato com seus clientes iniciais, 

sendo o MVP como um versionamento do produto no qual é possível contornar todo 

o  ciclo  construir-medir-aprender,  com  menor  esforço  e  tempo  de  

desenvolvimento. Outrossim, o autor insere a possibilidade de testar hipóteses 

fundamentais sobre o negócio e por consequência otimizar tempo e recurso, 

obtendo uma aprendizagem validada sobre seu produto/serviço em conjunto com o 

cliente. 

 Nesta perspectiva Berg et. al. (2018) corrobora com o exposto ao 

apresentar o MVP como a forma mais simples de uma ideia, produto ou serviço que 

pode responder as expectativas, devendo ser removido qualquer recurso, processo 

ou esforço que não contribui diretamente com o objetivo com vistas a eliminar 

qualquer desperdício ao longo do processo. 

Com efeito, as vantagens do MVP, relacionadas ao proposto neste trabalho, 

podem ser observadas principalmente no tangente a capacidade do método em 

permitir que o cliente participe da construção do processo por meio de realimentação 

sobre o produto ou serviço em questão, permitindo adequar o andamento do 

processo de acordo com as necessidades através de aprendizagem contínua, além 

de permitir agregar valor ao processo, conforme os desenvolvimentos são 

implantados para uso. 

Perante o exposto, ocorre então que a contratação de terceiros vem mudando 

as relações de trabalho no mundo. Entretanto no Brasil, as normativas existentes 

obrigam a existência de um fiscal de contratos na busca da mais perfeita execução 

das disposições legais existentes. Dentre as atribuições esperadas do fiscal de 
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contratos, engloba-se entre outras: agir de forma proativa, eficaz, ética, moral e 

econômica, garantir os dispositivos contratados tanto em prazo quanto em 

qualidade, a proteção de tais dispositivos contra os interesses próprios, proteção da 

integridade física dos trabalhadores e a proteção do interesse público. 

Desta forma, o fiscal, que certamente estará cada vez mais presente nas 

relações interorganizacionais, tem no cotidiano de suas atividades, uma importante 

atribuição, visto ser o responsável direto na atuação de se garantir os dispostos 

contratuais acordados. Sendo assim, intervir em suas atividades aspirando a 

melhoria dos resultados obtidos na execução de suas funções, tem a prerrogativa de 

auxiliar no alcance dos propósitos intrínsecos ao labor da fiscalização de contratos. 
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4 O MÉTODO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

Nas seções seguintes estão descritas as considerações para compor o 

método e o método utilizado no caso de aplicação proposto. 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES PARA COMPOR O MÉTODO 

 

Para possibilitar a concretização do método proposto, foram utilizados 

computadores para elaboração dos fluxogramas do processo por meio do programa 

Astah®, equipamentos para projeção dos fluxos, com vistas ao auxílio das 

discussões do processo de obras com os especialistas de cada área envolvida no 

processo de execução de obras: projetos e obras, engenharia, programação de 

desligamentos, tecnologia da informação e gerentes. 

Também foram utilizados sistemas auxiliares envolvidos no processo de 

execução de obras de redes de distribuição de energia elétrica de MT da empresa 

concessionária do caso de aplicação, tais como: o sistema GIS (Geographic 

Information System) ou SIG (Sistema de Informações Geográficas), o sistema de 

programação de desligamentos (PDE), o sistema de cadastro de empregados 

terceirizados (CET), o aplicativo de análise de riscos (EasyAPR) e o sistema de 

consulta de mapas e bases cartográficas, os quais serão explicitados nas seções a 

seguir. 

Após a Inception, foi adotado como estratégia de desenvolvimento, um 

mapeamento do processo de execução de obras em questão, de acordo com 

necessidades e possibilidades do momento. Em outras palavras, quais partes 

mapeadas não possuíam impedimento de construção, bem como sua respectiva 

sequência de desenvolvimento.  

Uma vez definido a segmentação de todo o processo, partiu-se para a 

especificação do MVP a ser desenvolvido, ou seja, uma exposição minuciosa do que 

se espera do comportamento do sistema. Como exemplo, cita-se: protótipo do 

leiaute das telas, definição dos comandos que serão inseridos para permitir ações 

do usuário, definição que cada comando irá executar, como cada perfil irá interagir 

com as telas e comando.  Também, foram definidos os cenários de teste, cujo 

objetivo consiste em verificar se a programação do sistema está adequada ao 

comportamento esperado das ações executadas. 
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Para especificação do processo foram utilizados os formulários da APR, 

solicitação de desligamentos e BDO (ANEXOS I, II e III respectivamente) que 

atualmente são empregados na execução de obras de redes de distribuição de 

energia elétrica da concessionária do caso de aplicação. Também, é necessário a 

utilização de projetores, canetas, flipchart e quadro branco e marcadores para o 

quadro. Já para a elaboração da especificação, (veja exemplo no APÊNDICE I), foi 

realizada por meio de reuniões entre o responsável pela condução dos 

procedimentos e a equipe de desenvolvimento da ferramenta computacional. 

Nessas reuniões foram discutidas as singularidades do desenvolvimento de acordo 

com o resultado esperado. Para tanto, pode-se utilizar de projetores, quadro branco, 

flipchart para a discussão de ideias, sendo as mesmas transpostas em texto por um 

membro da equipe em questão. 

A codificação escolhida para o processo foi baseada na linguagem JAVA 

WEB. Tal linguagem foi definida pela área de tecnologia da informação da empresa 

concessionária do caso de aplicação. A definição, se baseia principalmente na 

facilidade de acesso pelo usuário externo, ou seja, o terceiro contratado, pois a 

interface com a empresa tomadora de serviços se dá simplesmente através de um 

endereço web, controlado por senha, de acordo com as regras de segurança da 

informação da empresa concessionária. Ressalte-se que a configuração do 

computador do usuário é mínima, não sendo relevante para o caso em questão. 

Nas seções seguintes são descritas as ferramentas utilizadas e seu contexto 

na elaboração do método, bem como a explanação sucinta do processo de 

execução de obras de redes de distribuição de energia elétrica de MT do estudo de 

caso. 

 

4.1.1 O sistema GIS 

 

Segundo a empresa Santiago e Cintra (2017), o GIS é um sistema de coleta, 

armazenamento, manipulação e apresentação de todos os tipos de dados 

geográficos, pelo qual é possível realizar o mapeamento da localização de seus 

mais diversos recursos, em geral, com fontes principais, provenientes de detecção 

remota. 

O sistema GIS utilizado para a composição do método, é utilizado na 

empresa do estudo de caso, entre outras aplicações, como a base de ativos da rede 
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elétrica da referida concessionária. No que tange ao processo de execução de obras 

de rede elétrica de distribuição de MT, tal sistema é utilizado para elaboração dos 

projetos para execução das obras de redes de distribuição de energia elétrica de MT 

e para medição dos serviços executados pelas contratadas em tais projetos. É na 

mesma plataforma, que se encontram os dados geográficos e cartográficos da rede 

elétrica de distribuição, tais como, coordenadas geográficas, postes e respectivas 

estruturas entre outros. Portanto, é salutar utilizá-la para obter os dados necessários 

para viabilizar o método proposto. 

 

4.1.2 O sistema de programação de desligamentos (PDE) 

 

O PDE é a plataforma corporativa do caso de aplicação, cujos usuários 

solicitam os desligamentos necessários à execução de obras ou manutenção no 

sistema elétrico de potência da concessionária. A utilização desta plataforma 

depende dos dados básicos de um serviço, localização, responsável, estruturas a se 

trabalhar, coordenadas geográficas, serviços a executar, data e hora dos serviços, 

entre outros. Atualmente, para a localização dos serviços, o PDE utiliza o número do 

poste no sistema GIS. A partir deste número, é possível obter todos os outros 

atributos dos postes existentes. 

 

4.1.3 O aplicativo EASYAPR 

 

O aplicativo para a realização da APR digital (já implantado pela empresa do 

estudo de caso para as equipes de Manutenção e Serviços), permite que o 

colaborador realize a Análise Preliminar de Riscos diretamente no dispositivo móvel 

da equipe (celular, tablet, etc.). A equipe recebe a OS (Ordem de Serviço) enviada 

pelo Centro de Operações e, antes da execução do serviço, realiza a APR relativa 

aquela OS. Tal aplicativo possui o registro das atividades padronizadas pertinentes 

ao serviço, conforme GSST (Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho) da 

empresa e de acordo com o estabelecido pela NR10, que são selecionadas pelo 

colaborador para auxiliá-lo na identificação dos riscos envolvidos. O aplicativo 

permite ainda, anexar evidências fotográficas, como por exemplo, teste de ausência 

de tensão e aterramento temporário, bem como a assinatura digital dos executores 

envolvidos na construção da obra. Cabe salientar, que os riscos aos quais o 
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colaborador está exposto são mostrados no aplicativo de acordo com as tarefas a 

serem executadas, instruindo o executor das tarefas quanto aos riscos aos quais 

está exposto. 

 

4.1.4 O sistema CET (cadastro de empregados terceirizados) 

 

Na empresa concessionária de distribuição de energia elétrica do estudo de 

caso, os terceiros são cadastrados em um sistema pelo qual são vinculados ao 

contrato firmado com a tomadora dos serviços. As principais funcionalidades 

existentes correspondem, aos dados pessoais e profissionais do terceiro, contrato 

ao qual pertence e seu respectivo gestor, área de abrangência do contrato, e os 

treinamentos que cada colaborador possui. 

 

4.1.5 O sistema de consulta de mapas 

 

Este sistema conta com os mapas cartográficos e da rede elétrica de 

distribuição de energia elétrica e tem como base os dados do sistema GIS. No 

entanto, por ser um desenvolvimento WEB da empresa do estudo de caso, a 

obtenção dos dados contidos neste sistema se torna mais simples, quando 

comparado ao sistema GIS, principalmente quando se trata de dados gráficos, como 

mapas e configuração da rede de energia elétrica de distribuição de MT. 

 

4.1.6 O processo de execução de obras de rede distribuição de energia 

elétrica do estudo de caso 

 

 No tangente as colaborações deste trabalho, o início do atual processo de 

execução de obras de redes de distribuição de energia elétrica da concessionária do 

caso de aplicação, se dá com a elaboração do projeto. Tal elaboração, ocorre 

através do sistema GIS da empresa do estudo de caso, sendo a respectiva 

responsabilidade do projetista da empresa. 

Após a elaboração do projeto e atendidas as questões regulatórias, deve-se 

selecionar um contratado para executar a obra. A autorização para execução dos 

serviços (AES) é emitida pelo gerente da área em questão. De posse desta 

autorização, o contratado está apto para executar a obra relacionada. 
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Em linhas gerais, após o recebimento da autorização (FIGURA 5), o terceiro 

realiza a execução do projeto em campo e envia ao fiscal a documentação relativa à 

construção da obra, o qual fará o recebimento, vistoria e medição dos serviços 

executados. De modo mais detalhado, o supervisor da contratada recebe a obra e 

repassa os serviços ao encarregado da equipe de acordo com os serviços que estão 

sob sua responsabilidade. Ocorre que, para todas as tarefas que envolvem a 

construção de uma obra de redes de distribuição de MT, é necessária de acordo 

com a NR-10, uma análise criteriosa dos riscos aos quais os trabalhadores estão 

expostos. Portanto, antes de iniciar uma tarefa, os colaboradores incumbidos da 

execução da obra devem realizar a APR, para então estarem preparados para seu 

início. A equipe preenche manualmente o documento em formulário em papel, 

fotografa o ambiente de acordo com as medidas de controle de risco adotadas e 

finaliza a APR. Após a execução das atividades, o encarregado preenche o boletim 

diário de obras de forma manual, em formulário em papel, com as ocorrências do dia 

relativas à execução dos serviços. 

Para viabilizar a conexão da obra executada, ou partes desta, à rede elétrica 

de distribuição de MT existente, o supervisor da contratada solicita o desligamento 

da rede elétrica de distribuição existente e após o encerramento da construção da 

obra, reúne a documentação relativa àquela obra encaminhando-a ao fiscal. Este, 

por sua vez, elabora a solicitação de desligamentos de acordo com o solicitado pela 

contratada e realiza o recebimento dos serviços e consequentes vistorias e 

remuneração à contratada. 



57 

FIGURA 5 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO ATUAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS 

FONTE: O autor (2018) 

 

Atualmente, o prestador de serviços realiza a solicitação de desligamento ao 

fiscal, através de um formulário em papel ou digitalizado por e-mail, restando ao 

agente da fiscalização, interpretar seus dados e transcrevê-los ao sistema PDE. 

Além disso, não há um padrão para a escrita dos serviços a serem executados. 

Vários inconvenientes podem surgir deste modo de realizar os pedidos, desde 

perdas das solicitações enviadas pelo terceiro, prejudicando o planejamento das 

equipes de campo, como casos nos quais os dados podem ser interpretados de 

maneira indevida, desligando equipamentos não solicitados, podendo ocasionar 

acidentes graves com energia elétrica. Neste sentido, tanto a solicitação quanto os 

dados nela contidos devem estar de acordo com o serviço a ser realizado, 

possuírem rastreabilidade e serem de fácil entendimento.  

Com a atualização do programa PDE, no qual o fiscal elabora as solicitações 

de desligamentos, não é mais necessário indicar o equipamento a desligar e sim o 

número do poste no sistema GIS. Obter tal número exige do fiscal passos a mais 

junto ao sistema de consulta de mapas e cartografia. Além disso, a falta de 

padronização no preenchimento dos dados no formulário manual prejudica o 

entendimento, podendo ocasionar erros na solicitação de desligamentos, com 

consequências graves, no caso de desligamento do equipamento incorreto. 
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Porém a rede elétrica em questão, embora desligada, não pode ser 

considerada desenergizada. Conforme item 10.5.1 da NR10: 

Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas 

liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida 

a sequência abaixo:  

a) seccionamento;  

b) impedimento de reenergização;  

c) constatação da ausência de tensão;  

d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos 

condutores dos circuitos; 

e) proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada; 

f) instalação da sinalização de impedimento de reenergização. 

Além disso, para que o profissional possa escalar os postes para execução 

dos serviços, este deve munir-se de dispositivos de controle anti-queda, que 

correspondem, ao cinto paraquedista, talabarte, trava-quedas e corda auxiliar (corda 

de vida). 

Os procedimentos exigidos pela empresa do estudo de caso, obrigam que o 

contratado fotografe as medidas de controle, tais como, a constatação de ausência 

de tensão, o aterramento temporário, e a utilização dos dispositivos anti-queda.  

Ainda, tem-se que o processo de obras atual, não prevê o planejamento dos 

serviços pela contratada. A execução da obra fica a cargo de cada empresa e a 

contratante não tem acesso as tratativas iniciais do contratado. Não é possível, por 

exemplo, saber quanto tempo o terceiro se dedica ao contrato, o que prejudica a 

cobrança por atendimento a prazos e priorização de serviços essenciais. De tal 

forma que toda a etapa de execução de obras somente chega ao conhecimento do 

fiscal ao término da mesma ou na medida em que se necessite de atuações parciais 

na obra.  

Atualmente, o Boletim Diário de Obras é um formulário em papel. A 

contratada executa os serviços e preenche tal formulário de acordo com as 

ocorrências do dia. Neste caso não há padrão de preenchimento. Da mesma 

maneira que explicitado no módulo anterior, a forma de utilização causa problemas 

no entendimento das ocorrências da obra, bem como de possíveis ocultações de 

dados significativos. 

O preenchimento do BDO é realizado manualmente pelo encarregado da 

equipe executora dos serviços, de acordo com as ocorrências diárias na obra, 
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através de um formulário em papel (ANEXO III). Sem um padrão de preenchimento, 

cada encarregado completa o formulário à sua maneira, o que pode advir em 

problemas no entendimento das situações sucedidas na execução na obra. 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO 

 

O método proposto neste trabalho ocorre por meio de uma plataforma 

compartilhada entre a tomadora de serviços e o contratado. Isto visa permitir que os 

envolvidos possam se relacionar via sistema com registros das ações, executadas 

proporcionando um histórico de todo o processo. Cada ator do procedimento de 

execução de obras terá seu acesso distinto dos demais, com autorizações 

específicas de acordo com a função desempenhada, visando garantir que não 

existam ações oportunistas entre os atores. Além disso, propõe-se a integração dos 

sistemas GIS, o sistema de programação de desligamentos, o sistema de cadastro 

de empregados terceirizados, o aplicativo de análise de riscos (Easy APR) e o 

sistema de consulta de mapas e bases cartográficas, conforme observado na 

FIGURA 6: 

 

FIGURA 6 – ESQUEMA DA INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS COM O MÉTODO PROPOSTO 

 

FONTE: O Autor (2019) 

 

O desenvolvimento do método (FIGURA 7) utiliza o conceito de MVP, cuja 
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topologia envolve os processos de discussão, construção, testes, implantação, 

medição e aprendizado do objeto em questão, com esforço e tempo de 

desenvolvimento reduzido. Dessa forma, é possível mostrar ao cliente qual a 

intenção da solução e, consequentemente, verificar a receptividade do usuário, 

testar hipóteses, observar dificuldades e, principalmente, obter o retorno do público 

alvo sobre o desenvolvimento efetuado até o momento. Este último, de fundamental 

importância para ajustes e correções durante o andamento do projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7 – ETAPAS PARA DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO PROPOSTO 
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Etapa 3 
BDO 

Etapa 4 
AMBIENTE DE TESTES 

 

Etapa 5 
APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 

Etapa 6 
VALIDAÇÃO DO MÉTODO 
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FONTE: O autor (2019) 

 

A fase de mapeamento do processo, busca uma estratégia de 

desenvolvimento dos MVPs de acordo com necessidades e possibilidades do 

momento, ou seja, quais partes mapeadas não possuem impedimento de 

construção, bem como, sua respectiva sequência de desenvolvimento. Outrossim, é 

realizado o detalhamento das oportunidades de melhoria encontradas, com o 

propósito de permitir o desenvolvimento, testes e implantação do proposto. A etapa 

de mapeamento é subdividida em três etapas conforme descrito a seguir: 

A etapa APR tem como objetivo verificar as lacunas que podem existir no 

processo de execução de uma análise preliminar de riscos e seu respectivo 

gerenciamento, especificando melhorias para o processo em questão. 

A etapa SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTOS, por sua vez, verifica a fase de 

solicitação de desligamentos do processo de execução de obras de redes elétricas 

de MT do estudo de caso, visando mapear e especificar oportunidades de melhoria. 

A etapa BDO analisa a fase na qual o preenchimento do boletim diário de 

obras é realizado, com vistas a propor e especificar aperfeiçoamentos na gestão 

diária das atividades envolvidas no processo de execução de obras de redes 

elétricas de MT. 

Na etapa AMBIENTE DE TESTES, é efetuado o desenvolvimento 

computacional das especificações propostas nas etapas anteriores. É nesta etapa 

que decorrem os testes funcionais das soluções discutidas durante o 

desenvolvimento, verificando a funcionalidade do objeto construído. 

Na etapa APLICAÇÃO DO MÉTODO, o desenvolvimento é liberado para início 

da utilização pelo usuário final, o qual já poderá contribuir com o desenvolvimento, 

buscando identificar possíveis pontos de mudança no processo em questão, de 

acordo com os dados coletados. Ademais, é possível inserir o conhecimento 

adquirido na implantação do método e propor melhorias na utilização da ferramenta, 

conduzindo novamente à etapa de mapeamento do processo e reiniciando o ciclo 

até nova implantação e disponibilização da ferramenta aos usuários. 

A etapa VALIDAÇÃO DO MÉTODO procura coletar os dados da utilização do 

usuário por meio dos parâmetros de usabilidade e aderência ao proposto, bem 
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como, fazer uso do retorno e das reclamações dos usuários finais acerca do 

emprego das funcionalidades disponibilizadas.  

 

4.2.1 Mapeamento do processo de fiscalização de obras 

 

Após todas as etapas conduzidas na Inception, como estratégia de 

desenvolvimento, sucedeu o que foi chamado de mapeamento do processo. O 

mapeamento de todo o processo de execução, e consequente, fiscalização de obras 

de redes de distribuição de MT envolvido no método, foi executado em fluxogramas 

como forma de analisar as interações de cada ator do processo entre si, com vistas 

a identificar qual e como cada usuário envolvido com o processo é afetado pelo 

método. Além disso, a decisão de realizar tal mapeamento, tem objetivo de facilitar a 

visão das questões relacionadas às integrações do processo com os sistemas 

existentes. Cita-se como exemplo, em quais pontos do processo em questão podem 

requerer o desenvolvimento de uma ferramenta computacional, possibilitando 

melhores estratégias para a continuidade do método. 

A execução desta etapa pode ser conduzida pela figura do facilitador de TI 

de forma a mediar as discussões. Também é possível convidar especialistas das 

áreas e dos processos envolvidos. A discussão pode ocorrer pelo início do processo 

em questão e a medida em que forem necessárias maiores explicações, o 

especialista pode ser convocado a auxiliar nas questões relativas as suas 

atividades. Dessa forma, busca-se identificar corretamente nas etapas as partes 

envolvidas e as decisões a tomar a cada parte do fluxo, o que permite constatar as 

necessidades e lacunas existentes no processo como um todo, dando a 

possibilidade de inserir novas regras que visam preencher tais lacunas. 

Com efeito, esse procedimento permite organizar o desenvolvimento da 

ferramenta, identificando os responsáveis por cada estágio, e as lacunas que podem 

ser solucionadas na etapa em questão, auxiliando na decisão de quais 

funcionalidades podem ser adicionadas em cada perfil, permitindo que o usuário 

obtenha acesso somente aos itens que correspondem as suas funções e 

melhorando a confiabilidade do sistema. Caso o leitor possua outras ou diferentes 

etapas, basta repetir o processo de acordo com os objetivos esperados. 

Esse procedimento também permite ao desenvolvedor verificar quais os 

empecilhos que podem atrapalhar o andamento do projeto, tais como: integrações e 
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ou necessidade de ajustes e desenvolvimentos específicos em outras plataformas, 

nível de dificuldade no progresso do sistema, entre outros. Todo esse planejamento 

visa proporcionar a mais adequada estratégia de desenvolvimento, mitigando a 

existência de paralizações e atrasos nas entregas dos MVPs e consequente 

utilização pelo usuário. 

A FIGURA 8 ilustra de modo geral, o fluxo objeto deste trabalho, cujas 

etapas envolvidas com o trabalho proposto serão detalhadas nas seções seguintes. 

Porém salienta-se que as partes em cinza do fluxo não serão vistas neste trabalho, 

pois, devido ao escopo do desenvolvimento, o tempo requerido para desenvolvê-los 

não seria suficiente para inseri-los na dissertação. 
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FIGURA 8 – FLUXOGRAMA GERAL DO MÉTODO PROPOSTO 

 

FONTE: O autor (2018) 
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4.2.1.1 Etapa 1 - APR 

 

Nesta seção será descrito as contribuições sugeridas na etapa da 

elaboração da APR e da gestão da segurança do trabalho com o método proposto. 

A FIGURA 9 ilustra a sequência sugerida com vistas as melhorias de gestão desta 

etapa do processo de execução de obras de redes de distribuição do estudo de 

caso.  

 

FIGURA 9 – FLUXOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

Verifica-se no fluxo que a atribuição da APR é do encarregado da equipe. 

Por esta razão, os itens que envolvem a execução da APR estão na linha horizontal, 

pertencente ao encarregado. Também que o método proposto prevê uma rotina de 

envio de dados das equipes para o aplicativo que permite a execução da análise 

preliminar de riscos, permitindo o preenchimento do documento diretamente pelo 

dispositivo móvel da equipe (tablet/celular), modificando o atual meio manual de 

preenchimento. Além disso, o próprio aplicativo EasyAPR, permite fotografar o 

ambiente diretamente no documento pela câmera do dispositivo móvel. 

Outro item inserido no processo é a autenticação dos usuários. Como o 

funcionamento do aplicativo ocorre via Ordem de Serviço, (que será explicitado nas 
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próximas seções, é possível através do sistema CET, autenticar os colaboradores 

de acordo com o(s) contrato(s) do terceiro, evitando que sejam inseridos 

colaboradores que não fazem parte do contrato firmado. 

Com o aplicativo, se torna possível orientar o trabalhador quanto a 

exposição aos riscos das tarefas em execução. Ao preencher os dados iniciais com 

as tarefas a executar, o aplicativo indica à equipe quais os riscos envolvidos na 

tarefa escolhida. Tal proposição, difere do método atual, cujo a identificação dos 

riscos depende da ação humana, sendo de preenchimento estritamente manual em 

formulário em papel (ANEXO I).  

Com os riscos identificados e devidamente bloqueados, a equipe é capaz de 

fotografar as atividades principais que correspondem a utilização de dispositivos 

anti-queda, constatação de ausência de tensão e aterramento temporário da rede 

elétrica. Importante destacar, que tais exigências de registros fotográficos podem ser 

parametrizadas de acordo com a necessidade da empresa. A conclusão da APR se 

dá com a identificação e assinatura dos componentes da equipe, sendo que o 

aplicativo permite o posicionamento do local em questão via georreferenciamento, 

evitando que a APR seja previa ou posteriormente preenchida fora do local da obra. 

Após estas etapas a equipe estará apta a executar as tarefas para as quais fora 

designada, desde que todos os riscos possam ser bloqueados. Caso contrário a NR-

10, em seu item 10.14.1, garante ao trabalhador o direito de recusa para execução 

da tarefa. 

Em relação a gestão da segurança do trabalho, o fato do aplicativo permitir o 

envio das APRs diretamente ao banco de dados, permite verificar a análise realizada 

tão logo esta seja recebida pelo respectivo banco, alterando significativamente o 

processo atual, cujas análises efetuadas somente chegam ao fiscal ao final da obra, 

que pode demorar vários dias. Além disso, a necessidade da documentação em 

papel se torna obsoleta, visto que os formulários estão arquivados e acessíveis no 

banco de dados da empresa. 

No entanto, para que seja possível utilizar o aplicativo, é necessária uma 

plataforma que envie os dados necessários (número do projeto e equipe 

responsável pelos trabalhos), para disponibilizar seu uso aos colaboradores. O 

método propõe que seja inserida no processo uma ordem de serviço que contenha 

tais dados, o que demanda a criação de um cadastro de obras e de uma gestão de 

equipes. As seções seguintes explicitam a criação dessas necessidades.  



67 

4.2.1.1.1 Cadastro de obras e a gestão das equipes de execução de serviços 

para execução da APR pelo aplicativo 

  

Tendo vista o conceito de MVP, no qual se busca agregar valor ao processo 

com o menor esforço possível, foi inserido no método, um cadastro simples e 

manual das obras, para viabilizar a utilização do aplicativo EasyAPR. Utilizando 

somente o número do projeto, município e contrato, apenas para que a equipe, em 

campo, localize a ordem de serviço referente ao projeto em execução.  

Por sua vez, a gestão das equipes proposta, é o início dos trabalhos do 

supervisor da contratada, tangente à execução de obras. O planejamento da 

execução de obras tem seu princípio na seleção da equipe que será responsável 

pelos serviços (FIGURA 10), tendo continuidade no planejamento diário dos serviços 

enviados para as equipes, bem como, dos desligamentos necessários para 

execução da obra, assuntos que serão tratados nas próximas seções. 

FIGURA 10 – FLUXOGRAMA PARA GESTÃO DE EQUIPES NO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

O passo inicial ocorre com o supervisor, selecionando em qual contrato ele 

irá trabalhar. A escolha do contrato tem como objetivo, a validação das equipes por 

meio do sistema CET (Cadastro de Empregados Terceirizados), para verificação de 

quais colaboradores estão aptos a trabalhar no contrato selecionado. Os 
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empregados aptos são visualizados em uma lista selecionável, permitindo ao 

supervisor, realizar a gestão da(s) equipe(s) que fará(ão) parte da execução das 

obras do contrato. É possível cadastrar mais de uma equipe, desde que atendam as 

condições para o trabalho no contrato escolhido. 

Nesta etapa, ocorre o planejamento das equipes em condições de atender o 

contrato. Uma vez cadastrada as equipes, o supervisor pode partir para o 

planejamento da obra que se pretende executar. Como a primeira ação do 

supervisor foi escolher o contrato a trabalhar, é mostrado uma lista das obras em 

etapa de execução, referentes ao contrato escolhido. A partir daí, o responsável 

pelas equipes deve selecionar a obra que será executada e escolher a(s) equipe(s) 

que irá(ão) executá-la. A rotina para envio de equipes, transmite os dados das 

equipes selecionadas para o aplicativo EasyAPR, através de uma OS (Ordem de 

Serviço). Esta ordem de serviço é nomeada com o número do projeto, código IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) do município e número do disposto 

móvel (tablet/celular) que está sob responsabilidade da equipe em questão. Tal OS 

contém, além do explicitado, os membros da equipe escolhida. É a partir deste 

quesito que o aplicativo de análise de riscos sabe quem são os colaboradores que 

estão na obra, e a partir do recebimento da OS, o encarregado da equipe está 

habilitado a executar o fluxo da APR, de acordo com as atividades selecionadas, 

analisando o ambiente, materiais, tarefas e indivíduos, registrando evidências 

fotográficas e assinando o documento, para então iniciar a execução dos serviços. 

Portanto, para a execução de obras, o método proposto fará o papel do 

Centro de Operações, enviando a OS para as equipes de campo, de acordo com a 

equipe e as tarefas planejadas pelo supervisor da contratada, porém com a OS 

vinculada ao projeto, podendo então, existir quantas APRs forem necessárias até o 

término da obra. 

 O processo atual não conta com tal gestão de equipes. Com o método inicia-

se um mecanismo de controle da mão de obra terceirizada, com a autenticação dos 

membros apresentados na assinatura do contrato. Isso permite no futuro, ratificar 

também as questões legais, como a validade dos treinamentos dos colaboradores, 

evitando que os membros das equipes sejam escalados sem a legalidade exigida 

para os trabalhos. 

O fiscal de obras, acessando o programa de sua base de trabalho, pode abrir 

a APR da equipe contratada, verificando a sua correta execução, componentes da 
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equipe, local, projeto, etc. Os arquivos digitais permanecem armazenados no banco 

de dados de acordo com os parâmetros escolhidos. 

Assim, busca-se melhorias na gestão da segurança do trabalho. Com a 

elaboração da APR por aplicativo próprio para este fim, trâmite e retenção digital de 

documentos, redução de formulários em papel, bem como, a rastreabilidade das 

informações, se espera permitir uma fiscalização mais ativa, uma vez que o trâmite e 

o arquivamento da documentação se tornam digitais e acessíveis.  

Justifica-se tais expectativas, visto que o processo atual é totalmente manual, 

portanto, nada impede que a empresa contratante elabore a análise de riscos no 

escritório, apenas para constar na documentação da obra. Outrossim, por ser em 

papel, os riscos a mapear se tornam genéricos, diferente da ferramenta proposta 

que orienta o trabalhador a identificar os riscos específicos ao qual está exposto na 

tarefa a executar.  A agilidade na obtenção dos documentos é outro ponto a se 

considerar, pois atualmente, tais documentos somente são coletados ao final da 

obra (que geralmente dura dias), sendo então a atuação da fiscalização sempre 

reativa e dificilmente preventiva. Além disso, a eliminação do trâmite de documentos 

em papel, mitiga a possibilidade de extravio dos documentos e a morosidade em 

buscá-los fisicamente após arquivados.  

 

4.2.1.2  Etapa 2 - solicitação de desligamento 

 

 Uma das fases do planejamento dos serviços, corresponde a solicitar o 

desligamento da rede de distribuição de energia elétrica (PDE) conforme figura 

(FIGURA 11), para executar as tarefas que interagem com a rede energizada 

existente. 
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FIGURA 11 – FLUXOGRAMA PARA EMISSÃO DE SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTOS DE REDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2018) 

  O método propõe que o desligamento faça parte da etapa de planejamento e 

possa ser efetivado por meio da plataforma a desenvolver, diretamente na obra. Ou 

seja, o supervisor seleciona a obra na qual irá trabalhar, e junto com a gestão de 

equipes, abre-se a possibilidade de solicitar o desligamento ao fiscal. 

Portanto, com a solicitação via plataforma, busca-se resolver as 

inconsistências explicitadas da seção 5.1.6 e auxiliar na obtenção dos dados 

necessários para a solicitação de desligamentos ao setor responsável. 

O mapeamento do processo, permitiu verificar que o atual sistema utilizado 

para transpor a solicitação de desligamento do contratado (PDE), passa por 

modificações, que alteram o modo de preenchimento da solicitação. Neste sentido, 

para possibilitar a concepção desta etapa, foi realizado uma verificação nas 

principais alterações deste sistema, sendo o desenvolvimento da nova plataforma já 

prevendo as modificações supracitadas. Deste modo, o método mantém o 

desenvolvimento apto a conexão com o MVP - integração com o sistema de PDE, 

assim que este estiver concluído. 

A nova plataforma propõe que a contratada solicite o desligamento da rede 

para execução da obra via sistema, eliminando os formulários em papel, além de 

padronizar as tarefas a serem solicitadas, através de atividades padrão 

selecionáveis, permitindo fácil entendimento dos serviços programados, mitigando 
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erros, desperdício de mão de obra e principalmente evitando acidentes por 

programação incorreta. 

O formulário utilizado atualmente será transposto para o sistema de 

fiscalização, porém adaptado para a realização da integração ao sistema legado. O 

contratado poderá preencher a solicitação de desligamento via sistema, que enviará 

ao fiscal um e-mail de alerta. Este, analisará a solicitação, podendo aceitá-la para 

posterior transposição ao programa PDE ou reprovar para correções pelo 

contratado. Um cadastro padronizado de atividades evitará que cada contratado 

envie uma solicitação diferente de outro, evitando incoerências e entendimentos 

divergentes. Desta forma, não haverá necessidade de o fiscal preencher todas as 

informações no programa PDE, bastando transpô-las. 

Esta etapa também pretende melhorar o cadastro de obras, que antes era 

manual pelo MVP – Integração com APR digital, passando a ser por meio de 

importação de arquivos provenientes do sistema GIS. Assim que o projetista finalizar 

o projeto, os arquivos poderão ser importados na nova plataforma, desde que 

empenhados para a contratada, mantendo os projetos disponibilizados para serem 

utilizados. 

Com o projeto elaborado, os dados de sua concepção (materiais, tarefas, 

estruturas, número do poste no sistema GIS, entre outros) devem ser transportados 

ao sistema para que exista a possibilidade de continuidade do processo de 

execução de obras de distribuição de energia elétrica. Levando em consideração as 

características da ferramenta MVP, para a primeira etapa, o cadastro da obra foi 

elaborado de forma simples. Isto teve o objetivo de disponibilizar as obras, para 

habilitar a execução da APR pelas empresas contratadas. Para as etapas seguintes, 

foi proposto o cadastro de obras por meio de importação de arquivos, provenientes 

dos projetos elaborados no sistema GIS, na etapa a qual o projeto já está em posse 

do contratado e este autorizado a executá-lo.  

Para possibilitar o cadastro da obra, são utilizados 2 tipos de arquivo: um 

com extensão .txt contendo os dados de número do projeto, tarefas e materiais 

(ANEXO V) e outro .json com os dados de estruturas, usuários de postes, 

coordenadas, número do poste no projeto, número do poste no sistema GIS 

(ANEXO IV) para que o fiscal possa importá-los na nova plataforma e possibilitar 

que os dados referentes ao projeto estejam disponíveis para a continuidade do 

método. 
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Porém, após os resultados obtidos na implantação, optou-se por criar o 

envio automático a partir do próprio sistema GIS para que o projetista, assim que 

terminar o projeto, seja capaz de enviar todos os dados necessários a partir de um 

botão exportar no sistema GIS. Cabe salientar, que o arquivo de materiais e tarefas 

já existe atualmente no processo, pois são os responsáveis por alimentar o sistema 

SAP. 

 Ainda, caso a comunicação entre o sistema GIS e a plataforma do caso de 

aplicação falhe, deve haver a possibilidade de cadastro manual de tais arquivos, 

para que o processo como um todo não sofra interrupções. 

O arquivo *.json,  já citado anteriormente, possui tais dados provenientes do 

sistema GIS da empresa concessionária do estudo de caso. Com isso, os dados 

estarão disponíveis e selecionáveis na plataforma, evitando a obtenção destes por 

outro sistema. Outrossim, todos os dados a preencher pela plataforma também 

serão selecionáveis, padronizando a adição de informações e mitigando fontes de 

imprecisão. 

 A importação deste arquivo possibilita outras aplicações hoje não existentes 

no processo: a visualização da orçamentação poste a poste e a visualização 

geográfica do projeto pelo supervisor da contratada, inclusive com a rede elétrica de 

distribuição e seus respectivos equipamentos. 

 A visualização da orçamentação é significativa, visto que o contratado 

poderá executar um melhor planejamento dos serviços, pois conhecerá exatamente 

o serviço a realizar em cada poste, ou trecho projetado, estando disponíveis ao 

terceiro, dados relativos à mão de obra e materiais necessários à correta execução 

do projeto individualmente. 

 Por sua vez, a visualização gráfica do projeto, permite ao contratado situar-

se na região geográfica da obra, porém o maior benefício do método é a 

possibilidade de interação com a rede de energia elétrica de MT, para a qual se 

pode verificar os equipamentos que desligam a rede, os postes que contém serviços 

a realizar e principalmente, a visualização de quais postes deverão ser aterrados 

para que os serviços possam ser executados. 

 Portanto, diferente da maneira atual de solicitar desligamentos, o método 

propõe que, de posse dos pontos em que irá trabalhar, o contratado deve selecionar, 

por confinamento,  os postes que serão aterrados, ou seja, deve deixar os pontos 

em que existem serviços entre as posições de aterramento. Toda vez que o 
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contratado seleciona um poste para a execução do aterramento temporário, este 

muda de cor, indicando visualmente no gráfico, qual poste está selecionado, visando 

garantir que a região selecionada para trabalho esteja na zona desenergizada. 

 Outra possibilidade desta aplicação com dados padronizados e estruturados, 

é a viabilidade de integração das plataformas, com envio automático das 

informações ao sistema utilizado pelo setor de desligamentos, o que não foi 

realizado nesta etapa devido as mudanças mencionadas anteriormente neste 

sistema,  

Ainda, nesta etapa, foram inseridas regras para possibilitar o controle de 

acessos e contratos por área. Isto é, foram criadas áreas virtuais, análogas as reais, 

nas quais, foram inseridos os colaboradores, municípios atendidos e contratos 

firmados. A criação destas áreas, tende a permitir que os usuários tenham acesso 

somente as regiões nas quais exercem atividades na realidade. O mesmo vale para 

os contratos. Caso alguém tente acessar, algum contrato ou área, cujas atividades 

virtuais diferem das reais, o acesso é negado ou simplesmente não habilitado. 

 

4.2.1.3 Etapa 3 - BDO 

 

 O BDO (Boletim Diário de Obras) é um item legal na execução de serviços, 

conforme visto no capítulo Fundamentação Teórica. Desta forma,  o método busca 

ações que visam melhorias nesta etapa do processo ante sua importância, tanto no 

preenchimento, confiabilidade dos dados, quanto ao processo de arquivamento dos 

formulários, bem como na programação e planejamento da execução dos serviços. 

 Diferenciado do modo atual, o processo de preenchimento do BDO proposto, 

inicia-se no planejamento dos serviços (FIGURA 12), em paralelo com a gestão de 

equipes (validar equipe) e com a solicitação de desligamentos PDE. Os itens que 

envolvem materiais e agenda não serão tratados neste trabalho visto ao escopo e 

tempo de desenvolvimento insuficiente até o término deste trabalho. 
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 FIGURA 12 – FLUXOGRAMA PARA BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS – PARTE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2018) 

O proposto para esta etapa, é o planejamento das tarefas realizada 

diariamente, de modo que a fiscalização e a própria contratada obtenha acesso a 

programação da obra. Dessa forma, cabe ao terceiro preencher os Boletins Diários 

de Obra com as tarefas e materiais que pretende executar ao longo da obra, 

deixando-os pré-programados até a estimativa de término da obra, o que 

possibilitará, no futuro, a criação de uma agenda da contratada. Com o BDO 

planejado, parte-se para a segunda etapa da construção de obras, que ocorre após 

a APR e a execução dos serviços (FIGURA 13). 

FIGURA 13 – FLUXOGRAMA PARA BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS – PARTE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2018) 
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 No momento de confirmar o BDO, o encarregado informa quais os serviços 

efetivamente executados no dia em questão, que podem ser diferentes dos 

planejados, confirmando ou não o planejamento inicial. Como, antes da execução 

dos serviços, é obrigatória a execução de uma APR e o aplicativo EasyAPR contém 

as tarefas executadas pela equipe, pode-se, no futuro, criar uma rotina para receber 

os dados da APR executada e comparar os serviços efetivamente realizados com os 

riscos identificados pelos trabalhadores, verificando se a execução está de acordo 

com os bloqueios adotados e contribuindo para a gestão segurança no trabalho. 

 Com esta etapa finalizada, será possível mensurar os materiais e tarefas 

que estão sendo utilizados na execução da obra, bem como, acompanhar o 

andamento da obra, verificando o que já foi utilizado em comparação com a 

totalidade dos serviços, algo inexistente no processo atual. O conhecimento sobre o 

andamento da obra somente é possível mediante intervenções parciais ou ao seu 

final, o que pode levar vários dias. Além disso, tal método entra em consonância 

com as Deliberações do Tribunal de Contas da União no tangente ao BDO, 

conforme verificado nos capítulos anteriores. O método propõe ainda, que o 

supervisor da contratada possa planejar, através do BDO digital, os serviços que 

serão realizados, informando neste, a programação diária para a equipe. Tal 

programação, será padronizada e selecionável, de modo que não existam diferenças 

no preenchimento do formulário. Também o BDO digital, permitirá ao prestador de 

serviços anexar fotos dos serviços executados, permitindo ao fiscal validar o 

informado no formulário com o efetivamente executado. Outro anexo possível será o 

arquivo de georreferenciamento que posicionará posteriormente no sistema GIS os 

ativos aplicados em campo de acordo com as coordenadas do local. O documento 

será totalmente digital, possibilitando, ao contratado e ao fiscal, assiná-lo 

digitalmente. 

Da mesma forma que a APR digital, o fiscal poderá consultar, os BDOs das 

obras sob sua responsabilidade através do sistema em sua base de trabalho. Desta 

forma, é possível acompanhar o andamento da obra diariamente através dos 

serviços executados pela contratada, bem como, produzir relatórios de 

produtividade, de utilização do contrato, de treinamentos das equipes, dentre outros 

(MVPs seguintes). 

O formulário utilizado atualmente será reformulado no sistema. Por meio das 

atividades previstas no projeto, importados do sistema de projetos mediante arquivo 
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.json, explicitado anteriormente, o contratado poderá planejar as atividades que irá 

executar diariamente. Os dados provenientes deste arquivo proporcionam ao 

supervisor a visão do orçamento da obra e as tarefas e materiais previsto para sua 

execução. A partir destas informações o supervisor pode realizar o planejamento da 

obra na plataforma diariamente, o que possibilita ao fiscal conhecer as atividades do 

terceiro e planejar suas ações em campo de acordo com o planejamento do 

contratado.  

Outrossim, no próximo passo (FIGURA 14), depois que o BDO é preenchido, 

assinado eletronicamente e informado como finalizado pelo contratado, cabe ao 

fiscal observar o exposto no documento, avalizar, ou devolver ao terceiro para 

correções. Os itens em cinza do fluxograma não serão tratados neste trabalho, 

porém cabe uma explanação sobre as possibilidades que este método para o BDO 

proporciona. 

Com o BDO proposto, os dados de tarefas e materiais utilizados na 

execução da obra estarão gravados na plataforma. Dessa forma, é possível obter as 

informações necessárias para atualização do projeto executado no sistema GIS de 

maneira simples. Portanto, é possível criar uma interface de comunicação entre as 

plataformas para enviar tais dados da execução diretamente ao sistema GIS e 

eliminar a necessidade da atualização do BDGD ser realizada manualmente por um 

colaborador. 

 Ademais, a mudança no modo de registrar um BDO, com os materiais e 

tarefas informados detalhadamente, permite a medição dos serviços para 

remuneração de forma bastante facilitada. Atualmente, tal processo de medição é 

realizado manualmente pelo fiscal, que pode inserir as tarefas sem qualquer tipo de 

validação, podendo incorrer em diversos modos de imprecisão. Cabe salientar, que 

a medição de serviços corresponde a uma parcela significativa do tempo do fiscal. 

Desse modo, com as tarefas e materiais já inclusos no sistema, o período de 

disponibilidade do fiscal tende a aumentar, pois este não precisará inserir as 

informações, bastando validá-las. 

 Portanto, o método permite a criação de um novo modo de medição de 

serviços, pois o contratado pode solicitar a medição de serviços, agrupando os 

BDOs já executados, e estes já estarão aptos ao pagamento, visto que os serviços 

já estão inclusos. Outra possibilidade, é garantir que somente sejam remunerados 
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os serviços efetivamente executados, ou seja, não será possível remunerar qualquer 

serviço que ainda não esteja efetivamente realizado em campo. 

 

 

 FIGURA 14 – FLUXOGRAMA PARA BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS – PARTE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2018) 

Como tais documentos serão digitais, espera-se ganhos na retenção dos 

documentos da obra, eliminando o arquivamento físico. Além disso, com o 

planejamento da obra por meio dos BDOs, o fiscal terá acesso irrestrito à agenda da 

contratada, o que tende a permitir a otimização do tempo na execução do objeto do 

contrato. Importante também, considerar que com o BDO proposto, o fiscal somente 
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validará as informações de campo, poupando o tempo com as medições diretas dos 

serviços executados nas obras, uma vez que apenas converterá para pagamento as 

informações já validadas quando o MVP respectivo for desenvolvido. Ainda, o fato 

das tarefas executadas estarem disponíveis para seleção de acordo com o 

orçamento do projeto, torna o entendimento do construído em campo mais claro e, 

da mesma forma que a APR digital, permite a ação preventiva do fiscal e não mais 

apenas reativa como atualmente, visto que os documentos somente estão 

acessíveis ao final da obra. 

 

4.3 AMBIENTE DE TESTES 

 

Nesta etapa, são efetuados, o desenvolvimento computacional e os testes do 

método, com objetivo de verificar a aceitação da ferramenta pelos usuários. Após a 

construção da etapa mapeada pela equipe de desenvolvimento, são realizados os 

testes funcionais, com objetivo de localizar possíveis erros ou problemas na 

construção da plataforma, bem como, verificar se as funcionalidades do 

desenvolvimento em relação ao especificado, estão de acordo como os requisitos.  

A partir das correções efetuadas nos testes funcionais, se houverem, o 

desenvolvimento é disponibilizado ao usuário final, com vistas a identificar as 

principais dificuldades encontradas pelos agentes participantes por meio de um 

projeto piloto, além de  permitir agregar valor ao processo de obras de redes de 

distribuição de MT do estudo de caso, com a disponibilização da ferramenta 

desenvolvida. 

 Para a etapa 1 – APR, a aplicação foi disponibilizada por meio de um projeto 

piloto. Realizado com duas empresas terceirizadas e uma divisão da área de 

projetos e obras da empresa, visou identificar as principais dificuldades no processo, 

para posteriormente, ser liberado o desenvolvimento a todos os contratados e 

usuários internos. Com tal processo experimental, os desenvolvedores e 

administradores conseguiram ter uma visão das principais dificuldades enfrentadas 

pelos atores do processo na implantação definitiva da ferramenta, possibilitando 

ações, se necessárias e viáveis, para adequar o desenvolvimento na implantação 

dos métodos seguintes. 

 A empresa do caso de aplicação possui um programa no qual premia os 

melhores fornecedores anualmente. Neste sentido, o fornecedor escolhido para 



79 

auxiliar nos testes do projeto piloto, foi sorteado dentre os três primeiros colocados 

do programa. Por sua vez, o outro contratado selecionado foi o que se mostrou, 

dentre os demais, o mais disponível para a utilização da plataforma. Naturalmente, a 

divisão de obras escolhida foi a que possuía contrato firmado com ambos os 

selecionados, os quais, representam 33 porcento do total de 6 empresas 

contratadas da respectiva área e foram responsáveis por auxiliar na execução de 

148 procedimentos. 

O piloto permitiu que os usuários desfrutassem da ferramenta, a fim de se 

familiarizar com as alterações no processo, bem como, sugerir mudanças de 

aspectos cujos desenvolvimentos, ainda não estejam adequados ao cotidiano das 

equipes. 

A disponibilidade do uso para os usuários transcorreu no próprio processo de 

execução de obras de redes de distribuição de energia elétrica da empresa em 

questão. Isto significa que, a ferramenta foi aplicada diretamente na execução das 

obras da empresa. Porém, ciente que de a aplicação da ferramenta corresponde à 

novos procedimentos de trabalho, exigindo tempo de aprendizado, os testes foram 

realizados em paralelo com os métodos atuais, ou seja, sem a eliminação dos 

formulários comumente utilizados. 

Com efeito, tais prerrogativas, viabilizam a implantação das etapas mapeadas 

para o ambiente produtivo, assim que estes estejam finalizados e testados, 

proporcionando ao usuário final, contato imediato com o programa e possibilitando 

coletar a visão dos clientes de acordo o andamento do projeto, corrigindo e 

implementando novas funcionalidades baseado nas necessidades dos clientes. 

Além disso, com a disponibilidade de uso em produção, é possível reunir dados da 

utilização do sistema, para analisar seus resultados ante ao processo manual em 

operação atualmente. 

Para a aplicação das etapas mapeadas e, de acordo com os conceitos de 

MVP, o qual, pode ser disponibilizado ao usuário assim que construído, a 

especificação das etapas ocorreu uma a uma, ou seja, houve o mapeamento, 

especificação, desenvolvimento, testes e implantação da etapa APR, em seguida o 

mapeamento, especificação, desenvolvimento, testes e implantação da etapa 

solicitação de desligamentos e assim por diante. Salienta-se que as etapas foram 

definidas de acordo com a necessidade dos objetivos a atingir e particularidades do 

processo a que se pretendeu implantar. Em outras palavras, caso algum item 
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apresentasse determinados fatores impeditivos de construção no momento, o 

mesmo poderia ser alocado em uma etapa mais favorável, no qual o problema 

impeditivo já estivesse sanado. 

 Ainda assim, para que todos os envolvidos no processo pudessem se 

adequar as novas metodologias, a utilização da ferramenta transcorreu em paralelo 

com os métodos usuais. A obrigatoriedade de uso foi estipulada de acordo com as 

necessidades da empresa e com a evolução da interação dos usuários com a 

ferramenta. 

 Como exemplo, a FIGURA 15 mostra o cronograma utilizado para o primeiro 

módulo desenvolvido neste trabalho. 

FIGURA 15 – CRONOGRAMA PARA PROJETO PILOTO E IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO 1 

 

FONTE: O AUTOR, 2018 

  

4.4 BENEFÍCIOS ESPERADOS NA IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO 

 

Com a implantação e utilização do proposto neste trabalho, os benefícios 

esperados de acordo com a evolução do método e das mudanças no processo de 

execução de obras de redes de distribuição de energia elétrica do estudo de caso, 

são apresentados na TABELA 2: 

 

SET/18 

•Implantação da etapa APR 

•Inicío projeto piloto com números de usuários reduzidos 

NOV/18 

•Fim do projeto piloto 

•Disponibilização a todos os usuários 

•Uso paralelo com o método atual 

MAR/19 

•Uso definitivo e exclusivo da ferramenta para realização da 
Análise Preliminar de Riscos. 
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TABELA 2 – BENEFÍCIOS ESPERADOS COM A IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO 

Etapa do Processo Antes do método Depois do método 

GERAL 

Comunicação com 
contratado via e-mail 

Comunicação com contratado via 
plataforma 

Arquivamento manual de 
formulários em papel 

Arquivamento digital  

ETAPA 1 

Processo manual Processo digital 

Preenchimento via 
formulário em papel  

Eliminação de preenchimento de 
APRs fora do local da obra com 
preenchimento via plataforma 

Análise de riscos 
genérica 

Análise de risco sugerida de 
acordo com a tarefa 

Acompanhamento da 
documentação ao final da 

obra 

Acompanhamento da 
documentação diariamente 

Impossibilidade de 
gestão de equipes 

Supervisor da equipe pode 
gerenciar suas equipes 

ETAPA 2 

Preenchimento via 
formulário em papel e 

enviado por e-mail 

Preenchimento via plataforma 
diretamente na obra 

Preenchimento do 
formulário não 
padronizado 

Preenchimento orientado e 
padronizado 

Solicitação de 
desligamento por número 

operacional de 
equipamento 

Solicitação de desligamento pela 
área a trabalhar  

ETAPA 3 

Preenchimento via 
formulário em papel 

Preenchimento via plataforma 

Acompanhamento da 
documentação ao final da 

obra 

Acompanhamento da 
documentação diariamente 

Preenchimento do 
formulário não 
padronizado 

Preenchimento orientado e 
padronizado 

Impossibilidade de 
acompanhamento diário 

dos serviços 

Acompanhamento diário com o 
planejamento dos serviços no 

BDO 
FONTE: O AUTOR, 2019 

 

4.5 OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

 

Nesta seção são apresentadas na  FIGURA 16 todos os MVPs do processo, 

inclusive aqueles que não farão parte desta dissertação, e que podem ser 

desenvolvidos para que a metodologia de fiscalização de obras, bem como o 
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processo existente, possa ser inserida em um sistema de auxílio aos atores nas 

suas atribuições ante à execução correta do contrato firmado. 

 

FIGURA 16 – MVPs DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O Autor (2018) 

 

Nesse contexto, os desenvolvimentos propostos da nova plataforma que não 

farão parte deste trabalho, mas que podem auxiliar desenvolvimentos futuros serão 

descritos a seguir de forma sucinta: 
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4.5.1.1 MVP - integração com o sistema de pedidos de desligamento (PDE): 

 

Esta integração permitirá ao fiscal elaborar os pedidos de desligamento, 

exportando os dados previamente já solicitados pela contratada e validados no 

programa, para o sistema de solicitações de desligamentos da rede de distribuição - 

PDE, sem a necessidade de refazer toda a solicitação neste programa, além de 

permitir a visualização da agenda da contratada referente aos pedidos de 

desligamento. 

 

4.5.1.2 MVP - integração BDO-APR: 

 

O sistema consistirá a quantidade de mão de obra e dos materiais aplicados, 

bem como as informações das tarefas realizadas com as indicadas na APR, 

auxiliando na detecção de possíveis divergências, possibilitando ações para as 

correções necessárias, conforme o caso. Os documentos estarão acessíveis no 

sistema ao fiscal poderá consultar, imprimir ou exportar para planilha eletrônica os 

BDOs das obras sob sua responsabilidade através do programa em sua base de 

trabalho. Dessa forma, é possível acompanhar o andamento da obra diariamente, 

através dos serviços executados pela contratada. Os trâmites dos documentos 

deixarão de ser físicos, passando a serem digitais, agilizando o processo de obras. 

 

4.5.1.3 MVP - validação de equipes: 

 

Permitirá ao sistema validar as informações legais dos colaboradores 

contratados, tais como treinamentos obrigatórios e respectivas validades, 

automatizando assim, um serviço que atualmente é manual e centralizado, 

disponibilizando diretamente ao fiscal as informações e possibilitando ações mais 

ágeis nas intervenções e notificações à contratada, bem como o bloqueio automático 

de utilização de pessoal não habilitado, capacitado e ou autorizado, mitigando a 

possibilidade de acidentes da rede elétrica. 
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4.5.1.4 MVP - boletim de medição (BMD): 

 

Após a fiscalização das tarefas executadas e devidamente registradas no 

BDO digital, o fiscal pode efetuar a medição dos serviços para fins de remuneração 

da contratada de forma simples e segura, bastando conforme o caso, “converter” 

o(s) BDO(s) digitais em medições. Desta forma, haverá ganhos na segurança e 

rastreabilidade das informações, facilitando os processos de auditoria, permitindo 

uma fiscalização mais ativa e reduzindo o tempo do fiscal e da empreiteira na 

entrega de documentos uma vez que o trâmite e o arquivamento serão digitais e 

acessíveis.  

 

4.5.1.5 MVP - agenda do fiscal: 

 

A partir da agenda do fiscal será possível indicar ao mesmo a situação das 

obras sob sua responsabilidade, facilitando a gestão e o atendimento aos prazos 

regulatórios, melhorando a ação da fiscalização com consequente melhoria da 

qualidade dos serviços prestados pela contratada, evitando retrabalhos e 

desligamentos indesejáveis. 

 

4.5.1.6 MVP - controle de materiais: 

 

Contabilizar o material da Companhia que está de posse da contratada ou 

aplicado na(s) obra(s). Um almoxarifado virtual para entradas e saídas de 

mercadorias entre as obras buscará otimizar a utilização dos materiais, mitigando 

possíveis problemas com quantidade insuficiente de materiais no estoque e 

paralizações desnecessárias das obras. 

 

4.5.1.7 MVP - agenda da empreiteira: 

 

A agenda da empreiteira permitirá ao fiscal acompanhar as atividades da 

empreiteira diariamente, podendo verificar a produtividade da contratada, histórico 

de dias trabalhados, bem como os dias efetivamente utilizados para o contrato. 
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4.5.1.8 MVP - cadastro de multas: 

 

O cadastro de multas permitirá ao fiscal avaliar a empreiteira de acordo com 

as regras estabelecidas, gerando relatórios que facilitarão a análise da empreiteira 

ao final do contrato. 

 

4.5.1.9 MVP – AES digital: 

 

O programa fará a comunicação da emissão da AES (autorização para 

execução de serviços) diretamente no console do prestador de serviço, que poderá 

assiná-la digitalmente, liberando uma cópia do projeto com os serviços a executar. 

Deste modo, extingue-se a necessidade de trâmites físicos e deslocamento do 

terceiro para assinar a autorização, pois o processo passará a ser digital e 

instantâneo.  O programa fará também a gestão documental do processo de 

execução de obras. Desde o envio do projeto para execução até o término da obra, 

existirão validações dos documentos necessários para cada etapa do processo de 

forma a mitigar paralizações e embargos, buscando garantir o bom andamento do 

processo e aplicação otimizada do orçamento do projeto.  

 

4.5.1.10 MVP – empenho de obras de forma otimizada: 

 

Para o empenho de obras, o gestor deve selecionar a empresa contratada 

que deve executar os serviços correlatos. Desta forma, esse módulo visa permitir ao 

gestor empenhar obras mais próximas umas das outras para a mesma empresa, 

otimizando o deslocamento e execução das obras, melhorando seu planejamento, 

bem como identificar as características principais dos serviços a executar, 

correlacionando as mesmas aos dispositivos legais dos contratos firmados, 

auxiliando o gestor na seleção do contratado mais adequado para a empreitada. 

 

4.5.1.11 MVP – gerenciamento de materiais identificados: 

 

O Gerenciamento de materiais identificados por QR CODE auxiliará o fiscal 

na gestão dos ativos aplicados pela contratada, gerenciando laudos e validade dos 

materiais, permitindo ao fiscal garantir que o ativo aplicado na rede faz parte do 
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estoque destinado a respectiva obra, evitando a aplicação de materiais usados, fora 

da especificação ou validade. 

 

4.5.1.12 MVP – atualização do projeto executivo: 

 

Com o programa, busca-se a geração de um arquivo com os dados 

necessários ao cadastro do projeto, para importação no sistema GIS cabendo ao 

fiscal validar as informações, evitando-se o cadastro manual. Desta forma, procura-

se garantir que os dados da obra estejam perfeitamente refletidos no sistema GIS 

para posterior envio do BDGD ao Órgão Regulador. É nesta etapa que os arquivos 

georreferenciados anexados aos BDOs serão utilizados para cadastro dos ativos no 

sistema GIS. 

 

4.5.1.13 MVP – consistência de cláusulas contratuais: 

 

O sistema consistirá nos dados registrados da obra durante sua execução 

com cláusulas contratuais, normas e manuais técnicos estabelecidos. Do mesmo 

modo, através da integração com o sistema CET – Cadastro de Empregados 

Terceirizados, nos quais os dados dos colaboradores, como treinamentos, estão 

armazenados, será possível verificar se questões relativas à saúde e segurança no 

trabalho estão de acordo as disposições previstas. Este módulo fará parte do 

desenvolvimento do programa em todas as suas etapas, de acordo com os objetivos 

do módulo em questão. 

Além de todos os MVPs acima descritos, também deverá ser possível 

produzir diversos relatórios para acompanhamento gerencial, disponibilizando 

acesso simples e rápido às informações, como por exemplo, produtividade da 

contratada e do fiscal, acompanhamento de contratos, validade de treinamentos 

obrigatórios, materiais utilizados, entre outros.  

 

4.5.2 Desenvolvimento da ferramenta computacional 

 

O desenvolvimento da ferramenta computacional está descrito no APÊNDICE II. Ele 

ocorre por meio da especificação dos MVPs mapeados na Inception, ou seja, após 

todo o mapeamento do processo confirmando as melhores estratégias para o 
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desenvolvimento. Para tanto, é necessário o detalhamento das regras de cada MVP 

para que a etapa de codificação da ferramenta possa ser iniciada. 
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5 APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 

5.1 ESTUDO DE CASO 

 

Diante das prerrogativas da gestão de contratos, ante sua importância na 

defesa do interesse público e, ainda, da busca pelas melhorias na gestão da 

segurança do trabalho, o método em questão tem a proposta de sugerir 

aperfeiçoamentos para contribuir com os gestores no alcance de seus objetivos. 

Com este intuito, foi avaliado o processo de execução de obras em redes de 

distribuição de energia elétrica de MT, em uma concessionária distribuidora. Na 

respectiva empresa, a construção de obras é integralmente terceirizada, o que a 

obriga possuir uma equipe de fiscalização de contratos, para acompanhamento do 

objeto do contrato, conforme já explanado nos capítulos iniciais. 

Ademais, o corpo de fiscais de obras de redes de distribuição de energia 

elétrica da empresa, conta com cerca de 100 profissionais responsáveis pela 

fiscalização dos contratos de obras. Outrossim, até o momento da finalização deste 

trabalho, a empresa contava com 179 contratos de obras em redes de distribuição 

de energia elétrica de MT. Tais números demonstram que o processo de execução 

de obras da empresa não é desprezível, principalmente ao se considerar que são 

executadas, por ano, cerca de 25.000 obras em redes de distribuição de energia de 

MT. 

Quanto aos sistemas utilizados pela fiscalização, foi constatado que diversas 

plataformas são utilizadas para que o fiscal desempenhe as suas atividades 

rotineiras, fato que por si só, conduz o fiscal a diversas ações para cumprir suas 

responsabilidades, o leva a uma necessidade de integrar as plataformas existentes 

em uma única estrutura, com a finalidade de mitigar a necessidade de uso de vários 

sistemas. 

A empresa também conta com um prospecto de premiar os principais 

fornecedores do ano. A premiação reúne algumas categorias, dentre as quais, a 

construção de obras de redes de distribuição de energia de MT e tem o objetivo de 

reconhecer desempenho, incentivar o aprimoramento, buscar alinhamento com os 

objetivos da empresa e celebrar bons resultados. Os fornecedores são avaliados 

quanto a qualidade dos serviços, pontualidade na execução segurança do trabalho, 

produtividade e gestão sustentável. Por conseguinte, a premiação foi utilizada como 
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um dos critérios que os fornecedores participassem dos testes do proposto. 

Outrossim, os expostos neste trabalho podem auxiliarem tais avaliações. 

O processo de execução de obras em redes de distribuição de energia 

elétrica de MT da empresa em questão, possui regras e normativas que visam 

garantir a execução correta das obras. Contudo, em recentes monitoramentos 

realizados pela organização em relação ao respectivo processo de obras, alguns 

distúrbios, tais como, divergências em medições de serviços, documentos 

preenchidos incorretamente ou extraviados, dificuldades no acompanhamento diário 

da obra, oportunidades de melhoria na gestão da segurança do trabalho, entre 

outros,  foram verificados pela empresa do estudo de caso. Perante o exposto, os 

acompanhamentos efetuados deram margem a execução deste trabalho, no sentido 

de identificar e corrigir as adversidades que afetavam negativamente o processo. 

Portanto, a proposta buscou identificar as lacunas que originavam as 

disfunções do processo da empresa e contribuir para a gestão dos contratos 

firmados e consequente defesa do interesse público, bem como, aperfeiçoamentos 

na gestão da segurança do trabalho nas relações entre os agentes dos contratos 

firmados. 

Para a implantação do proposto ao processo de obras do caso de aplicação, 

foi realizado um projeto piloto com uma das áreas de projeto da empresa do caso de 

aplicação, após concluídas a etapa de testes funcionais. Isto é, a etapa 1 

implantada, foi primeiramente disponibilizada a um grupo limitado de usuários, para 

posterior liberação para toda organização. Isto para verificar e testar as questões 

relativas aos acessos dos usuários a plataforma, principalmente do contratado, visto 

ser um agente externo à empresa do caso de aplicação. A etapa 2, foi diretamente 

liberada para uso para todos os usuários, enquanto que a etapa 3 teve um rápido 

piloto, diretamente com a contratada, principal afetada pelo método nesse estágio. 

As empresas parceiras selecionadas, tiveram suporte dos desenvolvedores para 

realizar as atividades cotidianas na plataforma e verificar suas funcionalidades. 

Em todas as etapas, os usuários foram instigados a utilizar obras reais em 

andamento, à sua escolha, para início da adaptação aos novos métodos e 

identificação de possíveis problemas de desenvolvimento. 

A primeira etapa de disponibilidade da ferramenta aos usuários, etapa APR, 

foi liberada aos usuários, para cumprir os estágios iniciais do planejamento da obra, 

gestão de equipes e APR por aplicativo. Os acessos aos supervisores da contratada 
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foram liberados para que os mesmos formassem suas equipes na plataforma, por 

meio da seleção do contrato a se trabalhar, para viabilizar a criação da ordem de 

serviços correspondente a obra em execução e enviá-la ao dispositivo móvel da 

equipe. Com isso, os colaboradores em campo estariam aptos a executar o fluxo 

correspondente à análise preliminar de riscos e o tomador de serviços apto a 

verificar a documentação inerente. 

A segunda etapa, de solicitação de desligamentos, foi liberada aos usuários 

para cumprir mais um dos estágios do planejamento da obra, referente ao 

desligamento da rede elétrica de distribuição para conexão da obra à rede existente, 

o que permitiu às contratadas utilizarem o proposto, para solicitarem em suas obras, 

as intervenções na rede em questão, por meio das tratativas elaboradas neste 

trabalho.  

A terceira etapa, BDO, foi disponibilizada ao usuário para complementar o 

proposto, quanto ao fluxo do planejamento dos trabalhos. Com ela, o contratado já 

seria capaz de produzir o seu planejamento diário dos serviços por meio do BDO, e 

o fiscal já acessaria o planejamento via plataforma. 

Em seguida, com a liberação para uso dos usuários, foi possível verificar a 

eficácia das propostas ao processo de fiscalização de obras de redes de distribuição 

de energia elétrica de MT 

 

5.2 ESTIMATIVA DE REDUÇÃO DE CUSTOS DO MÉTODO PROPOSTO 

 

Com o desenvolvimento do método, uma redução de custos conforme 

números indicados na TABELA 3 pode ser possível. No entanto, a plenitude de tal 

dedução é esperada após determinado tempo de utilização no ambiente produtivo, 

visto que o método proposto traz mudanças significativas no modo de agir dos 

atores de todo o processo. Com isso, acredita-se que o período necessário de 

aplicação do método seja de um ano. 

Portanto, não houve medições deste quesito, uma vez que se verificou no 

início de utilização do método, um maior tempo na execução do processo enquanto 

os colaboradores se ajustam aos novos modos de trabalho e os problemas 

encontrados são corrigidos, não sendo possível validar tal estimativa. 
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 TABELA 3 – REDUÇÃO ESTIMADA DE CUSTOS COM O MÉTODO PROPOSTO 

Por 100 empregados 

Custo estimado hora.mês  R$        125.000,00  

Custo estimado hora.ano  R$     1.500.000,00  

Custo reduzido hora.ano   R$     1.387.500,00  

Redução hora.ano %  7,5% 

FONTE: O autor (2018) 

 

Tal cálculo é baseado nas atividades diárias do fiscal. Um estudo realizado 

pela empresa objeto do estudo de caso (FIGURA 17) com as equipes de fiscalização 

determinou o tempo que o fiscal necessita em cada atividade realizada. Com isso, 

foi possível estimar, de acordo com as etapas do desenvolvimento da metodologia, 

quanto tempo o fiscal economizará em cada tarefa executada. Para os valores foi 

utilizado uma base de custos mensal por profissional, sendo tal valor o mesmo 

utilizado pela área de engenharia da empresa.   

 

FIGURA 17 – TEMPO MÉDIO NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DO FISCAL DE CONTRATOS 

 

FONTE: O autor (2018)  

Tais dados demonstram como as atividades desenvolvidas, pelo fiscal da 

empresa do caso de aplicação, consomem seu tempo de trabalho, considerando 

todo o período no qual este atua em suas funções. 
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Ainda, o fato de a empresa possuir, em seu quadro de funcionários, 

aproximadamente 100 profissionais fiscais de contratos de obras de redes de 

distribuição de MT, foi utilizado no cálculo os custos referentes a essa quantia de 

colaboradores. 

 O primeiro passo para o cálculo em questão (Equação 1), foi verificar o custo 

por hora de tais empregados. Para tanto, a consideração feita, foi do custo mensal 

do empregado divididos pelas horas trabalhadas por dia, multiplicados por 100 

colaboradores e pelos dias (úteis) por mês. Em seguida o resultado foi multiplicado 

pelos meses do ano para obtenção do valor hora anual. Em seguida, foi estimado a 

porcentagem do tempo atenuada, em cada atividade envolvida com o método, no 

tempo gasto pelo fiscal ao desenvolver suas atividades. Tal porcentagem foi 

deduzida do custo hora anual para se obter o resultado final da redução de custos 

anuais. 

 

HORA.ANO= (
CM

HD
)×QC×DU×MA   (1) 

 

Onde: 

CM: Custo Mensal do empregado 

HD: Horas trabalhadas por Dia 

QC: Quantidade de Colaboradores 

DU: Dias Úteis mensal 

MA: Quantidade de Meses do Ano 

  O valor final representa o custo da hora da equipe de fiscalização em um 

ano. Portanto, tendo em vista, que o tempo das atividades do fiscal pende a uma 

redução, foi estimado o tempo de economia em cada etapa e deduzido do custo 

total. 

 A etapa 1, módulo APR tende a reduzir o tempo do fiscal na gestão 

documental (serviços administrativos) desta fase do processo de obras, visto que os 

formulários em papel deixam de existir, permanecendo e podendo ser consultado 

digitalmente na obra, evitando a necessidade de arquivamento. A TABELA 4 mostra 

tal estimativa: 
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TABELA 4 – REDUÇÃO ESTIMADA DE CUSTOS COM ETAPA 1 DO MÉTODO PROPOSTO 

Por 100 empregados 

Custo estimado hora.mês  R$        125.000,00  

Custo estimado hora.ano  R$     1.500.000,00  

Custo reduzido hora.ano   R$     1.492.500,00  

Redução hora.ano %  0,5% 

FONTE: O autor (2018) 

 Para a etapa 2, solicitação de desligamentos, o fato de o fiscal não 

necessitar buscar dados e preenchê-los no programa corporativo de pedidos de 

desligamentos (PDE), bem como de poder visualizar os postes do projeto 

diretamente na plataforma computacional, tornam as ações do fiscal mais 

produtivas, minimizando o tempo necessário para programar a execução da obra. 

Nesse sentido, a TABELA 5 ilustra a consideração acerca do tempo otimizado pelo 

método: 

 

TABELA 5 – REDUÇÃO ESTIMADA DE CUSTOS COM A ETAPA 2 DO MÉTODO PROPOSTO 

Por 100 empregados 

Custo estimado hora.mês  R$        125.000,00  

Custo estimado hora.ano  R$     1.500.000,00  

Custo reduzido hora.ano   R$     1.455.000,00  

Redução hora.ano %  3% 

FONTE: O autor (2018) 

 Por sua vez, a etapa 3, com o BDO, além de auxiliar a gestão documental da 

mesma forma que a primeira etapa, tende a reduzir o tempo do fiscal nas medições 

dos serviços executados, visto que os mesmos já estarão contabilizados no sistema 

computacional. Outrossim, a possibilidade de verificar antecipadamente o local e a 

obra nos quais o contratado pretende trabalhar, possibilita ao fiscal determinar mais 

facilmente datas nas quais necessita de atuações do terceiro para cumprimento de 

metas regulatórias. Nesse sentido a TABELA 6 apresenta a estimativa de redução: 
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TABELA 6 – REDUÇÃO ESTIMADA DE CUSTOS COM A ETAPA 3 DO MÉTODO PROPOSTO 

Por 100 empregados 

Custo estimado hora.mês  R$        125.000,00  

Custo estimado hora.ano  R$     1.500.000,00  

Custo reduzido hora.ano   R$     1.440.000,00  

Redução hora.ano %  4% 

FONTE: O autor (2018) 

 

 No entanto conforme já mencionado, embora verificado que existe a 

possibilidade de tais deduções com a utilização das etapas implantadas, o tempo até 

o término do trabalho não é suficiente para validá-las, o que pode ser feito em 

trabalho futuros. 
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6 VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE 

 

Para verificação da efetividade do método foram utilizados dois parâmetros: 

a usabilidade e os benefícios. A usabilidade diz respeito à adesão a utilização do 

proposto pelos usuários, enquanto que os benefícios tratam dos ganhos obtidos com 

o método frente ao existente na empresa. 

O principal fato a ser vencido foi a resistência à mudança, com a 

necessidade de incitar os usuários a utilizar a ferramenta de modo constante. 

Segundo estes, a pressão por resultados e produtividade é fator preponderante para 

o aprendizado e consequente utilização do método proposto.  

Com efeito, deixar um modo essencialmente manual com preenchimento em 

papel, para uma plataforma digital, exige uma mudança de paradigma significativa. 

Para os usuários que não estão habituados a informatização, ou mesmo para 

aqueles que possuem familiaridade com informática, aprender algo novo em meio à 

necessidade de cumprimento de metas parece incompatível.   

A implantação da etapa 2 previa melhorias no cadastro de obras pelo fiscal 

ainda que manualmente, o que se mostrou um processo bastante moroso. Com isso, 

verificou-se o fato de que o cadastro de obras seria mais efetivo na fase de projeto. 

Porém as regras inseridas no processo impediram esse fato. Nesse sentido, foi 

solicitado junto aos analistas do sistema GIS, uma interface de comunicação entre o 

sistema de projetos e a nova plataforma de gestão de obras, de modo que o 

cadastro de obras ocorresse de forma automática, mitigando o tempo necessário 

para popular o sistema com as obras em andamento, compactuando com a principal 

reclamação dos usuários quanto a demora no cadastro. Porém, tal decisão somente 

se mostraria eficaz após a implantação da etapa 3, pois até esse momento, o 

cadastro de obras apenas seria possível caso estivesse em fase de fiscalização.  

Portanto, verificou-se regras não validadas na etapa 2. A mudança no modo 

de cadastro de obras prejudicou a adesão dos colaboradores a executarem suas 

atividades na plataforma, afetando a usabilidade da ferramenta. 

Nesse sentido, ao se tratar da adesão ao proposto, a TABELA 7 mostra a 

evolução da utilização do método através da quantificação das vezes em que houve 

a utilização do proposto, salientando que a determinação pela utilização do método 

como substitutivo a processo atual ocorre somente após seu amadurecimento entre 

aos colaboradores. Ademais, a implantação ocorreu em meses diferentes e o tempo 



96 

de utilização é desigual para as etapas, de tal forma que os períodos que compõe a 

tabela correspondem respectivamente a meses, semanas e dias para as etapas 1, 2 

e 3. Outro ponto a destacar, é que a entrada a etapa solicitação de desligamentos, 

ocorreu no terceiro mês de uso da etapa APR e o BDO na sétima semana de uso da 

solicitação de desligamentos. 

TABELA 7 – ADESÃO AO MÉTODO PROPOSTO PELOS COLABORADORES 

 
APR         

MÊS QUANTIDADE SOLICITAÇÃO DE 
DESLIGAMENTOS 

  
1 97 

  
2 51 SEMANA  QUANTIDADE 

  
3 35 1 1 

  
4 3 2 0 

  
5 5 3 0 

  
TOTAL 191 4 0 

 

  
5 0 BDO 

  
6 0 DIA QUANTIDADE 

  
7 4 1 0 

  
TOTAL 5 2 0 

    
3 3 

    
4 0 

    
5 0 

        TOTAL 3 

FONTE: O AUTOR, 2019 

Percebe-se, desta forma, que na etapa inicial APR, enquanto houve 

insistência para que os usuários utilizassem a ferramenta, houve uma melhor 

adesão. No entanto, conforme a utilização passou a ser conforme a decisão do 

usuário, houve diminuição do uso da ferramenta. O que demonstrou a necessidade 

de incitar a utilização de modo constante. 

Identifica-se também na TABELA 7 a queda abrupta da quantidade de 

documentos feitos quando as regras não adequadas ao processo foram implantadas 

na etapa 2, indicando a necessidade de alteração nas tratativas do processo.  

Por conseguinte, quanto a usabilidade do método, nota-se que a inserção de 

regras impeditivas não essenciais, podem ser prejudiciais no início da utilização 

pelos usuários. Portanto, manter apenas regras imprescindíveis ao negócio e 

permitir que os usuários utilizem a ferramenta de uma maneira mais amigável até 

que esta faça parte da rotina do usuário, visa tornar o método mais efetivo. 

Apesar da usabilidade não se mostrar efetiva, é importante observar que para 

a implantação o método do MVP, os resultados foram satisfatórios. Dividir o 

desenvolvimento em MVPs, visando agregar valor ao processo em cada etapa, 
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mostrou-se adequado, pois através da experiência do usuário foi possível verificar 

se  as regras estipuladas para o método estavam adequadas ao processo. Para os 

casos em que se identificou que as regras não estavam otimizadas, foi possível 

estabelecer novas atitudes visando corrigir o problema e manter os impactos 

negativos menos significativos. 

Nesse sentido, para mitigar os problemas advindos da resistência dos 

trabalhadores, sugere-se atuar com multiplicadores em cada área, ou seja, ao 

menos um dos fiscais da área estaria disponível ao método todo o tempo, 

procurando atuar na identificação de problemas e disseminando a ferramenta aos 

demais colaboradores.  Outrossim, atuar de forma próxima aos colaboradores 

estando disponível para auxiliar, inclusive realizando o método junto com o 

colaborador, pode ser de grande ajuda para vencer a resistência dos atores. Ainda, 

a medida em que as se identificarem dificuldades provenientes de problemas com o 

método, deve-se procurar desenvolver a solução logo no módulo seguinte, 

colocando aos colaboradores que a entrega do módulo seguinte corrigirá os 

problemas encontrados. 

As seções seguintes deste capítulo resumem as implantações de cada etapa 

e discorrem sobre os benefícios constatados ante ao processo atual. 

 

6.1 IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 1 - APR 

 

A implantação da primeira etapa, a qual consistia em possibilitar a execução 

da análise preliminar de riscos de modo digital, revelou-se mais demorada e com 

aceitação mais baixa que o previsto, porém trouxe benefícios que não podem 

ocorrer com formulários preenchidos em papel, tais como: 

 Possibilidade de verificar a composição da equipe que está executando as 

tarefas. 

Nesse caso, como a APR é enviada ao banco de dados da empresa logo que 

encontre sinal de dados móveis, pode-se observar quais colaboradores estão 

no local da obra, verificando de imediato as condições contratuais da equipe, 

tais como área de atuação e vencimento de treinamentos e EPIs. 

 Eliminação de preenchimento de APRs fora do local da obra. 

Neste caso, como a APR identifica o local do aparelho utilizado, por meio de 

detecção remota, torna-se impossível o preenchimento de um formulário de 
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riscos antes ou depois da execução das tarefas, como por exemplo no 

escritório. 

 Sugestão dos riscos envolvidos de acordo com a tarefa. 

O aplicativo pelo qual a APR digital é elaborada, sugere os riscos aos quais a 

equipe está envolvida, de acordo com a atividade a executar. Neste sentido, 

este aplicativo, não desenvolvido neste trabalho, carece de otimizações pois 

ainda apresenta riscos repetidos, tornando demorado o processo de 

identificação dos riscos, pois a lista sugerida torna-se muitas vezes 

demasiadamente longa. 

 Verificação das atividades executadas pelo contratado. 

Para a análise de riscos envolvidos, o contratado deve informar no aplicativo 

quais as atividades a que se pretende desenvolver no dia em questão. Isto 

possibilita ao gestor do contrato analisar o modo pelo qual o contratado 

executa a obra. Além disso, após o módulo de integração da APR com o 

boletim de obras, será possível identificar se a contratada cumpre com o 

planejado e realiza a análise de riscos de forma adequada, mitigando a 

possibilidade de acidentes do trabalho. 

Com efeito, verifica-se que o ganho com esta etapa se dá na segurança das 

equipes de trabalho, uma vez que obriga tais equipes a analisar no local da obra, os 

riscos sob os quais estão sujeitos, impossibilitando formulários pré-preenchidos. 

Também, verifica-se que o controle das equipes de trabalho possui melhoras em seu 

processo, pois desde que exista conexão com a internet, é possível observar quais 

membros compõe a equipe, tão logo esta realize a APR, permitindo ao gestor 

verificar as questões legais dos trabalhadores e agir de imediato, caso alguma 

irregularidade seja encontrada. Não se pode desprezar também a possibilidade da 

diminuição de erros de preenchimento, visto que este deixa de ser manual e passa a 

ser de acordo com o sugerido pela plataforma. Outrossim, o arquivamento digital dos 

formulários, mitigam o extravio de documentos, reduzindo a necessidade de 

impressão em papel. A TABELA 8 mostra resumidamente os resultados obtidos. 
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TABELA 8 – RESULTADOS OBSERVADOS COM A IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA 

Resultados observados com a implantação da 1ª Etapa  

Antes da 

implantação 
Depois da Implantação 

Problemas 

encontrados 

Impossibilidade 
de gestão de 
equipes 

Possibilidade de verificar a composição da 
equipe que executa as tarefas 

O principal 
problema nesta 
etapa foi referente 
a resistência ao 
uso por parte dos 
colaboradores 

Preenchimento 
via formulário em 
papel 

Eliminação de preenchimento de APRs 
fora do local da obra com preenchimento 
via plataforma  

Análise de riscos 
genérica 

Análise dos riscos envolvidos de acordo 
com a tarefa; 
 

Acompanhamento 
da documentação 
ao final da obra 

Acompanhamento da documentação 
diariamente 

Preenchimento 
manual 

Diminuição da possibilidade de erros de 
com o preenchimento por sugestão 

Arquivamento 
manual 

Arquivamento digital 

FONTE: O AUTOR, 2019 

 

6.2 IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 2 – SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTOS 

 

Com o advento da implantação da segunda etapa, que inicia a possibilidade 

da gestão das obras, várias novas funcionalidades foram incluídas, tais como 

cadastro de colaboradores e áreas por hierarquia, cadastro de contratos diretamente 

nas áreas, possibilitando maior flexibilidade para os gestores de contratos se 

adaptarem as necessidades de mudanças contratuais e a possibilidade da 

empreiteira interagir diretamente com o fiscal, por meio da solicitação de 

desligamentos de redes. 

O cadastro de áreas por hierarquia permite maior flexibilidade aos gestores, 

de organizar as áreas responsáveis por obras da maneira mais adequada ao 

momento. Da mesma forma, os contratos podem ser alocados corretamente de 

acordo com o objeto contratado. Se alocado em uma área superior, 

automaticamente o sistema detecta sua validade para as áreas inferiores. Isso 

permite que o objeto do contrato seja respeitado e não possa ser utilizado diferente 

do contratado, incluindo o pessoal a ele alocado. Esta funcionalidade também se 



100 

aplica aos colaboradores próprios, que podem ser facilmente alocados de acordo 

com a necessidade ou mudança de função. 

Tal alocação de contratos não é encontrado atualmente no processo de 

gestão de obras da Companhia, de modo que seu controle e de seu pessoal é 

manual e muitas vezes reativo, ou seja, somente depois de um fato irregular 

acontecer, este torna-se de conhecimento da empresa, que atua através das 

penalidades previstas no acordo. 

Portanto, tal funcionalidade permite maior controle do objeto contratado sem 

engessar o processo, visto que de acordo com a necessidade o gestor 

administrativo do contrato pode autorizar as alterações necessárias para o bom 

andamento do processo.  

No que tange a etapa de solicitação de desligamentos da rede elétrica para 

execução de obras, tem-se que atualmente ocorre de modo manual. O contratado 

solicita ao fiscal o desligamento, através de um formulário preenchido e 

encaminhado por e-mail. Tal preenchimento não é padronizado, existindo diversas 

formas diferentes utilizadas pelo empreiteiro. 

Desta maneira, a solicitação pode ser facilmente extraviada e somente 

permanece no processo se o fiscal imprimir o formulário e o anexar ao processo. 

Ainda, caso seja enviado somente para o fiscal responsável e este não estiver 

disponível para atender à solicitação, os prazos dispostos podem se perder e o 

planejamento das equipes reservadas para aquele dia deve ser refeito, ocasionando 

perdas quanto a mobilização do pessoal na execução das obras, com desperdício 

da mão de obra disponível. 

Observa-se, portanto, que o desenvolvimento realizado permite ao 

contratado enviar a solicitação de desligamento diretamente pelo sistema, a qual fica 

armazenada na obra, ou seja, ao acessar a plataforma e selecionar a obra em 

questão, os documentos podem ser encontrados digitalmente. Outrossim, o 

formulário digital tem a funcionalidade de seleção dos serviços a executar, bem 

como dos postes a trabalhar, evitando que o usuário tenha que escrever 

manualmente, padronizando o modelo e mitigando erros de preenchimento. Com 

efeito, o fato de seleção dos postes a serem trabalhados, constitui grande ganho no 

processo, pois diminui a possibilidade de erros de manobra da rede, visto que a 

seleção ocorre através no número do poste no sistema, o que melhora a 

confiabilidade das informações de onde a equipe estará trabalhando e necessitando 
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da rede desenergizada. Isso permite que, no futuro próximo, a solicitação seja 

integrada ao novo sistema de programação de desligamentos, reduzindo a 

necessidade de intervenção do usuário e consequentemente de erros humanos. 

Tem se ainda que, ao enviar uma solicitação, o sistema envia uma 

notificação a todos os fiscais da área, garantindo que na impossibilidade do fiscal 

responsável, outro possa substituí-lo, evitando retrabalhos, desmobilizações de 

equipes e reprogramações na agenda. 

No entanto, nesta etapa verificou-se também que o modo de cadastro de 

obras, originalmente instituído, restou em uma demora excessiva na inclusão de 

obras no processo. Dessa forma, a regra de negócio planejada não foi validada. 

Ventilou-se então a possibilidade de permitir ao projetista auxiliar no cadastro de 

obras, logo que o projeto tenha sido elaborado, porém tal tentativa também se 

mostrou infrutífera, visto que quando elaborado no sistema GIS pelo projetista, o 

projeto ainda não possui os requisitos instituídos (um contratado e um fiscal) para 

serem cadastrados. Desta forma, com o cadastro de obras prejudicado, a adesão ao 

método foi nula. Portanto as validações para cadastro da obra não foram validadas 

pela implantação, devendo serem anuladas, na entrega da terceira etapa, para 

disponibilizar um cadastro automático diretamente do sistema GIS. Para verificação 

do proposto, foi solicitado a empresas contratadas que realizassem suas tarefas em 

obras cadastradas pontualmente pelos administradores da plataforma. 

Outro fator prejudicial para esta etapa, foi sua disponibilidade no período de 

férias dos usuários e contratados principalmente até o terceira semana da medição 

efetuada, o que também levou a uma postergação de sua utilização. 

Na TABELA 9 encontram-se resumidas os resultados obtidos com a 

implantação desta etapa. 
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TABELA 9 – RESULTADOS OBSERVADOS COM A IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA 

Resultados observados com a implantação da 2ª Etapa  

Antes da 

implantação 
Depois da Implantação 

Problemas 

encontrados 

Preenchimento 
via formulário em 
papel e enviado 
por e-mail 

Preenchimento via plataforma 
diretamente na obra 
 

 O cadastro de obras 
manual se mostrou 
demasiadamente 
lento. 

 

 O cadastro de obras 
se mostrou ineficaz 
quando usado 
somente em fase de 
fiscalização, tendo 
que alterada para ser 
realizada ainda em 
fase de projeto. 

 

 Sem o cadastro de 
funcional, o uso da 
ferramenta foi 
inviabilizado. 

 
 

Preenchimento 
do formulário não 
padronizado 

Preenchimento orientado e 
padronizado 
 

Preenchimento 
manual 

Diminuição da possibilidade de erros 
de com o preenchimento por 
sugestão 

Arquivamento 
manual 

Arquivamento digital 

Solicitação de 
desligamento por 
número 
operacional de 
equipamento 

Solicitação de desligamento pela área 
a trabalhar. 

Sem controle de 
abrangência de 
contratos 

Possibilidade de controlar os 
contratos por abrangência 

Cadastro 
simplificado 

Cadastro invalidado 

FONTE: O AUTOR, 2019 

 

6.3 IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 3 - BDO 

 

Na etapa 3 aplicou-se a implantação do BDO – Boletim Diário de Obras. Tal 

implantação foi realizada ainda no ambiente de homologação por meio de um 

projeto piloto diretamente com as mesmas contratadas selecionadas na etapa 1 

durante uma semana, na qual, se realizou 3 registros completos de planejamento da 

obra. 

Salienta-se que nesta etapa foram implantadas as correções necessárias 

aos problemas encontrados na etapa 2, de forma a refinar seu desenvolvimento. 

Foram retiradas as validações que impediam o cadastro de obras em fase de projeto 

e adicionada uma funcionalidade no sistema GIS que permite que o próprio 

projetista envie os dados do projeto diretamente a plataforma, excluindo a 

necessidade de transferência de arquivos entre as plataformas. 
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Quanto ao BDO, o advento de torná-lo digital traz a necessidade de 

detalhamento das tarefas executadas, uma vez que o documento se tornará base 

para a medição e remuneração do contrato, extinguindo a necessidade atual de o 

fiscal fazê-lo manual e separadamente. 

Tal detalhamento torna o processo mais lento, se comparado ao 

preenchimento manual, no entanto mais completo. Porém, essa etapa é necessária 

para os desenvolvimentos futuros, principalmente da medição de serviços e da 

remuneração dos serviços executados pela contratada. No entanto, o advento da 

implantação do BDO traz benefícios tais como: 

 O supervisor da contratada pôde planejar, através do BDO, os serviços que 

serão realizados, informando neste, a programação diária para a equipe.  

 Os documentos permanecem acessíveis ao fiscal que pode consultá-los. 

Dessa forma, é possível acompanhar o andamento da obra diariamente, por 

meio dos serviços executados pela contratada. Além disso, com o 

planejamento da obra por meio dos BDOs, será possível a criação de uma 

agenda digital tanto para o fiscal quanto para a contratada, o que permitirá a 

otimização das execuções das obras em questão 

 Os trâmites dos documentos deixam de ser físicos, passando a serem 

digitais, agilizando as atividades do fiscal pois não precisam ser entregues 

pessoalmente. 

 Preenchimento do formulários, por meio da sugestão das tarefas provenientes 

do orçamento da obra, padronizando assim o modo de preencher o 

documento. Isso mitiga as possibilidades de preenchimentos incorretos, 

melhorando a assertividade quanto às informações relativas ao ativos 

utilizados e, seu respectivo repasse ao órgão regulador. 

Importante também considerar que com o BDO digital, o fiscal tem a 

possibilidade de somente validar as informações de campo, poupando o tempo com 

as medições diretas dos serviços executados nas obras, uma vez que o 

desenvolvimento do módulo de medição, tem o objetivo de apenas converter para 

pagamento as informações já validadas. 

Nesse sentido, espera-se ainda uma resistência dos usuários ante a 

implantação deste método, visto a mudança de paradigma ocasionada, até que os 

desenvolvimentos relacionados a remuneração dos serviços estejam em 

funcionamento. 
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Na TABELA 10, encontram-se resumidos os resultados obtidos com a 

implantação desta etapa. 

 

TABELA 10 – RESULTADOS OBSERVADOS COM A IMPLANTAÇÃO DA 3ª ETAPA 

Resultados observados com a implantação da 3ª Etapa  

Antes da 

implantação 
Depois da Implantação 

Problemas 

encontrados 

Planejamento de 
acordo com a 
demanda 

Planejamento diário da obra 
possibilitando criação de agenda no 
sistema 

 O principal 
problema nesta 
etapa foi 
referente a 
mudança no 
modo de trabalho 
com a inserção 
do planejamento 
diário das 
tarefas. 

Preenchimento via 
formulário em 
papel 

Preenchimento via plataforma 

Acompanhamento 
da documentação 
ao final da obra 

Acompanhamento da documentação 
diariamente 

Arquivamento 
manual 

Arquivamento digital 

Preenchimento do 
formulário não 
padronizado 

Preenchimento orientado e padronizado 

Impossibilidade de 
acompanhamento 
diário dos serviços 

Acompanhamento diário com o 
planejamento dos serviços no BDO 

FONTE: O AUTOR, 2019 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas seções seguintes são dispostas a síntese do método e as conclusões e 

trabalhos futuros. 

 

7.1 SÍNTESE DO MÉTODO 

 

O método proposto consiste em um mapeamento do processo de execução 

de obras de redes de distribuição de energia elétrica de MT, para a utilização de 

uma plataforma compartilhada entre o contratante e o prestador de serviços. Com 

foco nas etapas de na análise preliminar de riscos (APR), solicitação de 

desligamentos e boletim diário de obras (BDO), é perquirido melhorias na gestão de 

contratos e na segurança do trabalho.  

Em relação a APR, o método propõe a utilização do aplicativo EasyAPR, o 

qual permite, entre outros benefícios, a análise dos riscos de acordo com a tarefa a 

executar. Ao integrar a plataforma compartilhada com o aplicativo, os gestores têm a 

possibilidade de acompanhar a identificação dos riscos realizada pelos 

colaboradores. 

No tangente a solicitação de desligamentos, propõe-se a comunicação entre 

os agentes via plataforma com a solicitação orientada por itens selecionáveis, 

visando mitigar fontes de imprecisão, bem como, garantir que as solicitações 

estejam padronizadas e disponíveis digitalmente. 

Já para o BDO, o método procura permitir o planejamento detalhado e diário 

da obra, a partir das tarefas e materiais sugeridas do orçamento do projeto, com a 

intenção de proporcionar aos gestores, o acompanhamento diário da evolução a 

construção da obra. 

 

7.2 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Com o trabalho realizado, verificou-se a importância da fiscalização de 

contratos como garantia do objeto pactuado entre as partes. Desde questões 

regulatórias, como o BDGD, passando pelas questões técnicas do processo e do 

recebimentos dos serviços e também da segurança do trabalho, a presença do 

fiscal, além de obrigatória, mostra-se primordial.  



106 

No tangente à execução de suas atividades, o método proposto, começa a 

permitir a atuação do fiscal também como um auditor do processo, validando ou não 

as informações oriundas da execução das obras, uma vez que tais informações 

serão preenchidas pelo terceiro com sugestões provenientes do orçamento da obra 

e com uma padronização no preenchimento dos documentos, o que ajuda a mitigar 

os erros de originados de fontes de imprecisão humanas. 

Quanto ao pretendido em relação ao processo em questão, foi possível 

observar melhorias em todas as etapas propostas, tais como: comunicação com  

contratado via plataforma, arquivamento digital de documentos, eliminação de 

preenchimento de APRs fora do local da obra, análise de risco sugerida de acordo 

com a tarefa, acompanhamento diário da documentação, gerenciamento de equipes, 

preenchimento de formulários via plataforma diretamente na obra e solicitação de 

desligamento pela área a trabalhar. 

 De um modo geral, o processo atual foi afetado positivamente ao considerar 

o fato dos documentos se tornarem digitais, deixando de serem exclusivamente 

manuais, mitigando a necessidade de arquivamento físico e o extravio dos 

documentos que compõe o processo da obra. Além disso, a comunicação com o 

contratado, antes via e-mail e telefone, começa a se tornar mais formal, sendo 

registradas as solicitações de desligamento e BDOs diretamente na obra com 

possibilidade de serem consultadas posteriormente por qualquer pessoa, o vem a 

auxiliar na garantia de maior transparência e confiabilidade das informações. 

 O advento  da etapa 1 permitiu a existência da gestão das equipes 

executoras das obras, bem como o acompanhamento diário das ações do 

contratado pertinentes a análise de riscos, algo que processo atual só é possível ao 

final da obra. No entanto, é possível considerar que a segurança do trabalho teve 

melhorias. Isso porque com a possibilidade de se utilizar o aplicativo existente para 

confecção da análise de riscos, esta somente pode ser realizada no local da obra, 

visto que é georreferenciada. Com isso é eliminada a possibilidade de 

preenchimento antecipado ou posterior do documento. Outrossim, o preenchimento 

manual é eliminado, assim como erros de preenchimento são mitigados, pois são 

substituídos pela sugestão de riscos do aplicativo de acordo com a tarefa executada, 

ou seja, os riscos deixam de ser verificados de forma genérica e o colaborador 

passa a ser orientado de acordo com o serviço a executar. 

 Já no tocante a etapa 2, serviços envolvendo desligamento da rede de 
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distribuição de MT, o método possibilita o preenchimento orientado e diretamente na 

plataforma e a realização da solicitação de desligamento via área a trabalhar.  

Portanto, erros de preenchimento são mitigados. Atualmente tal processo acontece 

manualmente através do número operacional do equipamento e tal atitude pode 

ocasionar graves erros  na desenergização da rede. O método utiliza a referência 

geográfica dos postes a trabalhar, que são selecionados pelo contratado. Dessa 

forma o sistema legado de desligamentos pode calcular com maior precisão o 

equipamento que desliga a rede. A solicitação de desligamentos ocorre com a 

contratada especificando os serviços a executar e com o fiscal realizando a 

validação de tais informações. Com isso, altera-se o modo atual de trabalho com 

redução da necessidade de interação do fiscal e com maior segurança na prestação 

das informações para a execução das manobras de rede para desenergização. 

Ainda, com a instituição de uma hierarquia por áreas, é possível validar a área de 

abrangência dos contratos firmados, algo não possível atualmente. 

Quanto a etapa 3, os mesmos pontos positivos em relação ao 

preenchimento manual e orientado, bem como ao arquivamento digital já citados nas 

etapas anteriores são observados. Porém, há ainda com este fato, a redução dos 

problemas enfrentados no repasse das informações do BDGD ao órgão regulador, 

visto que com a sugestão das informações originárias do orçamento da obra, 

qualquer ponto divergente se mostrará evidente, permitindo a correção. O ponto 

crucial verificado é o planejamento da obra através dos BDOs, algo não possível no 

processo atual. Com isso, o fiscal tem acesso ao acompanhamento diário das 

atividades desempenhadas pelo contratado, como também torna-se possível o 

advento da criação de uma agenda com o serviços já planejados pelo contratados, 

oferecendo a oportunidade de acompanhar a disponibilidade do contratado na 

execução do contrato.  

Cabe salientar que, com o BDO digital, o fiscal tem a possibilidade de 

somente validar as informações provenientes de campo, o que tende a permitir no 

próximo desenvolvimento, que as medições dos serviços sejam efetuadas 

diretamente por meio dos BDOs, eliminando a etapa de medição dos serviços no 

processo. 

 Como principal dificuldade encontrada, tem-se a resistência à utilização do 

novo método. No entanto, é natural e esperado que a implantação de novos 

métodos de trabalho apresente resistência por parte dos trabalhadores. Porém, com 
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o tempo de utilização e familiarização com o método, os benefícios da atualização 

do processo serão notados tanto para colaboradores, quanto para gestores.  

  Quanto a usabilidade, embora o uso da plataforma tenha sido prejudicado a 

partir da etapa 2, o resultado foi importante para a validação da implantação pelo 

método do MVP. A interação do usuário, tão logo quanto possível, permitiu ratificar 

as regras estipuladas para a atualização do processo de obras, admitindo 

estabelecer novos procedimentos para correção de problemas e retomar o 

andamento do processo. 

Assim, este trabalho, veio a contribuir com melhorias na eficiência 

operacional da gestão de contratos, com maior confiabilidade das informações, 

redução de riscos regulatórios, além da busca pela excelência em segurança e 

saúde no trabalho. 

No que se refere ao economia de custos e tempo, não houve possibilidade 

de verificação das expectativas, visto o pouco tempo do método junto aos 

colaboradores. Notou-se, no início, que a dificuldade de estar à frente com uma nova 

tecnologia dificultou as ações dos atores do processo. Porém, salienta-se que com o 

proposto, as atividades em questão têm o potencial de ter seu tempo encurtado, 

visto que estarão preenchidas ou arquivadas, levando a necessidade de um menor 

esforço para desempenhá-las por parte do fiscal.  

Para trabalhos futuros, é recomendado o desenvolvimento de todos os 

outros MVPs do processo, bem como adaptar os já elaborados de acordo com as 

necessidades. Portanto, o método pode ser moldado a outros processos, ajustando-

se as particularidades de cada um para que sobrevenham os benefícios instituídos 

no processo do caso de aplicação com vistas a atestar o dispositivos legais 

contratados e salvaguardar o interesse público. Também é possível validar se as 

estimativas de custos esperadas se concretizam. Sugere-se também, sempre que 

possível, integrar os MVPs com outros sistemas já existentes, de forma a manter a 

plataforma automatizada e com o mínimo de intervenção do usuário. 
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GLOSSÁRIO 

 

ACESSANTE: central geradora, importador, exportador ou distribuidora que conecta 

suas instalações próprias a instalações de propriedade de distribuidora. 

 
ACÓRDÃO:  decisão final proferida sobre um processo por tribunal superior, que 

funciona como paradigma para solucionar casos análogos; aresto. 

 

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR):  inspeção preliminar de segurança 

realizada no local dos serviços, na qual a equipe com a participação de seu 

encarregado, avalia, estuda e planeja as atividades a executar, considerando os 

procedimentos, ferramental,  condições do ambiente e do indivíduo, com vistas ao 

atendimento das normativas vigentes e das melhores técnicas de segurança 

cabíveis ao serviço em questão. Tal prática tem como objetivo antecipar eventos 

indesejáveis que podem levar a problemas na execução dos serviços e acidentes do 

trabalho. 

BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS (BDO): diário de obras, no qual são registradas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato (materiais, equipamentos e mão-

de-obra utilizados), bem como interferências não prevista durante a execução dos 

serviços. 

LINHA-VIVA: conjunto de técnicas para realização de procedimentos em sistemas 

elétricos energizados. 

PEDIDOS DE DESLIGAMENTOS (PDE): solicitações para desligamento da rede de 

distribuição de média tensão,  realizadas à área responsável pela operação das 

mesmas, para conexão dos serviços executados na rede existente. Consta na 

solicitação os principais serviços a serem executados, data e hora do desligamento, 

pontos para aterramento, bem como o local dos serviços e seu respectivo 

responsável. 
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APÊNDICE I – EXEMPLO DE ESPECIFICAÇÃO DO MÓDULO PARA 
FERRAMENTA COMPUTACIONAL 

 
CADASTRAR PROJETO 
 
Referências da inception 
Esse requisito está contido no MVP APR. 
Personas afetadas: Zezão – Gerente e  Bola - Fiscal 
 
Análise do requisito 
Esse é o primeiro requisito do sistema. O usuário informará os dados básicos do 
projeto para seu cadastro. Importante lembrar que uma obra pode ter vários 
projetos. 
Regras gerais: 
Deve existir apenas um projeto com determinado número no município. 
Não é possível alterar ou excluir um projeto se ele já tiver ordens de serviço 
vinculadas. O sistema deve alertar que é preciso removê-las antes de alterar ou 
remover o projeto. 
 
 
Edição: esta funcionalidade permitirá ao fiscal cadastrar projetos para serem 
fiscalizados. 
A tela de edição contém os seguintes campos: 
Número do projeto: campo numérico de 10 dígitos; 
UF: campo combobox contendo as unidades de federação para que seja 
selecionado um município. Previamente virá preenchido com a UF. A partir do 
configurador, serão informadas as siglas de uf padrões para serem selecionados 
nesse campo; 
Município: campo combobox utilizado para informar o município do projeto. 
Populado a partir da UF selecionada; 
Número do contrato: campo numérico de 10 dígitos que armazenará o número do 
contrato do SAP; 
Botão Consultar: ao preencher o número do contrato o fiscal clica nesse botão para 
carregar as informações da empreiteira ligada ao contrato e a sua data de vigência; 
Vigência do contrato: campo de data informando qual a data de vigência do contrato 
ou seus aditivos; 
Número do fornecedor: exibirá o número de fornecedor da empreiteira ligada ao 
contrato informado e consultado pelo fiscal. 
Nome do fornecedor: exibirá o nome da empreiteira ligada ao contrato informado e 
consultado pelo fiscal. 
 
Listagem: listará os projetos já cadastrados no sistema. Caso o usuário seja da 
contratante, serão exibidos projetos relacionados aos filtros selecionados, cujo(s) 
município(s)  esteja(m) na área responsável onde o usuário está cadastrado, no 
requisito 1.11 - Vincular áreas responsáveis. Caso o usuário seja externo, serão 
exibidos projetos cuja empreiteira seja a selecionada no login.  
 O sistema listará somente os projetos relacionados aos filtros selecionados, 
porém o usuário logado somente poderá cadastrar o(s) projeto(s) – cujo(s) 
município(s) constem na(s) área(s) responsável(eis) no(s) qual(ais) está cadastrado. 
A tela de listagem contém os seguintes campos: 
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Tabela de projetos: serão exibidas informações dos projetos. As colunas desta 
tabela informarão: número do projeto, município, número do contrato, data de 
vigência do contrato, empreiteira (unindo número e nome do fornecedor, separados 
por traço) (e fiscal? - unindo registro e nome do fiscal, separados por traço) 
Botão Incluir: ficará no topo da página, como estabelece o PIC, e redirecionará o 
usuário para tela de edição. 
Protótipo de tela e navegação 
 
O protótipo deve ser desenhado através de ferramentas apropriadas 
 
Condições de segurança 
MANTER_PROJETO: permite o cadastro das informações básicas do projeto 
(número do projeto e número do contrato). 
 
Testes automatizados 
Classes TesteCadastroProjeto. 
 
Roteiros de testes para usuários e equipe de testes 
Cenário 0 – Inclusão de um projeto novo com tudo ok 
DADO QUE preciso incluir um projeto no sistema  
QUANDO tento adicionar o projeto 
E informo um número do projeto não existente 
E informo um município 
E informo um número do contrato válido 
E informo um fiscal 
E clico no botão Consultar 
ENTÃO o campo data de vigência do contrato é preenchido 
E o campo número do fornecedor é preenchido 
E o campo nome do fornecedor é preenchido 
ENTÃO clico no botão Salvar 
E o projeto é cadastrado 
E é exibida mensagem de sucesso. 
 
Cenário 1 – Inclusão de um projeto novo sem campos obrigatórios 
DADO QUE preciso incluir um projeto no sistema 
QUANDO tento adicionar o projeto 
E não informo o número do projeto 
OU o número do contrato 
OU o município 
OU o fiscal 
ENTÃO o projeto não é cadastrado 
E é exibida mensagem informando que campos obrigatórios não foram preenchidos. 
 
Cenário 2 – Inclusão de um projeto duplicado 
DADO QUE preciso incluir um projeto no sistema  
QUANDO tento adicionar o projeto 
E informo um número já existente 
E informo um município já atrelado a esse número no sistema 
ENTÃO o projeto não é cadastrado 
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E é exibida mensagem informando que já existe projeto com o número informado no 
município informado. 
 
Cenário 3 – Inclusão de um projeto e o contrato não existe 
DADO QUE preciso incluir um projeto no sistema 
QUANDO tento adicionar o projeto 
E informo um número de contrato inválido 
ENTÃO o projeto não é cadastrado 
E é exibida mensagem informando que não foi encontrado contrato no CET com o 
número informado. 
 
Cenário 4 – Inclusão de um projeto e contrato de área cujo usuário não tem 
acesso. 
DADO QUE preciso incluir um projeto no sistema 
QUANDO tento adicionar o projeto 
E informo um número de contrato ou projeto ou município de área cujo usuário não 
tem acesso. 
ENTÃO o projeto não é cadastrado 
E é exibida mensagem informando que o usuário não possui acesso àquela área. 
 
Cenário 5 – Alteração de um projeto sem ordens de serviço cadastradas 
DADO QUE preciso alterar o projeto, pois foram informados dados incorretos na 
inclusão 
QUANDO tento alterar o projeto 
E informo outro número do contrato válido 
OU informo outro número de projeto 
OU informo outro fiscal  
OU informo outro município 
E não existe ainda ordem de serviço cadastrada para esse projeto 
ENTÃO o projeto é salvo 
E é exibida mensagem de sucesso. 
 
Cenário 6 – Alteração de um projeto com ordens de serviço cadastradas 
(exceto alteração do fiscal)  
DADO QUE preciso alterar o projeto, pois foram informados dados incorretos na 
inclusão 
QUANDO tento alterar o projeto 
E informo outro número do contrato válido 
OU informo outro número de projeto 
OU informo outro município 
E já existem ordens de serviço cadastradas nesse projeto 
ENTÃO o projeto não é salvo 
E é exibida mensagem informando que não é possível alterar o projeto porque 
existem ordens de serviço vinculadas a ele. 
 
Cenário 7 – Exclusão de projeto sem ordens de serviço vinculadas 
DADO QUE preciso excluir um projeto 
QUANDO tento excluir o projeto 
E NÃO existem ordens de serviço vinculadas a ele 
ENTÃO o projeto é excluído 
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E é exibida mensagem de sucesso 
E retorna para a tela de listagem de projetos. 
 
Cenário 8 – Exclusão de projeto com ordens de serviço vinculadas 
DADO QUE preciso excluir um projeto 
QUANDO tento excluir o projeto 
E existem ordens de serviço vinculadas a ele 
ENTÃO o projeto não é excluído 
E é exibida mensagem informando que não é possível excluir o projeto porque há 
ordens de serviço vinculadas. 
 
Ajustes no manual do usuário 
O manual do usuário será criado. 
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APÊNDICE II - O SISTEMA COMPUTACIONAL DESENVOLVIDO COM BASE 

NAS ESPECIFICAÇÕES PROPOSTAS 

 

Na seção atual será mostrado o que foi desenvolvido a partir das 

precificações observadas acerca do processo de obras de redes de distribuição de 

energia elétrica de MT na concessionária do caso de aplicação.  

O acesso à plataforma de gestão da fiscalização de obras se dá através da 

tela de início (FIGURA 1): 

 

FIGURA  1 –TELA DE ACESSO AO SISTEMA COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

 

 PERFIS DE ACESSO AO SISTEMA COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO 

DE OBRAS 

 

Abaixo, estão descritos os tipos de perfis e seus acessos ao aplicativo: 

 Administrador do Sistema: possui autorização irrestrita ao aplicativo. 

 Administrativo: possui autorizações pertinentes ao processo de execução de 

obras dentro de sua área de atuação. 

 Apoio: possui autorizações pertinentes ao processo de execução de obras 

dentro de sua área de atuação. 

 Consulta: possui autorizações para consultas ao processo de execução de 

obras de acordo com a necessidade. 

 Engenharia: possui autorizações pertinentes ao processo de execução de 

obras dentro de sua área de atuação. 
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 Estagiário: possui autorizações pertinentes ao processo de execução de 

obras dentro de sua área de atuação. 

 Fiscal: possui autorizações pertinentes ao processo de fiscalização das obras 

dentro de sua área de atuação. 

 Gerente: possui autorizações pertinentes ao processo de execução de obras 

dentro de sua área de atuação. 

 Projetista: possui autorizações pertinentes ao processo de execução de 

obras dentro de sua área de atuação. 

 Supervisor Empreiteira: possui acesso às funções pertinentes à supervisão 

de equipes e planejamento dos serviços. 

 

 CADASTRO DE PROJETOS NO SISTEMA COMPUTACIONAL DE 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

 A tela de gestão de obras permite o cadastro das obras a serem inseridas no 

GFO (Gestão da Fiscalização de Obras), bem com a visualização das obras já 

cadastradas. Para exibir as obras já inseridas no sistema, acessar a aba obras, 

escolher uma ou mais opções de filtro existentes conforme perfil (Área, Empreiteira e 

Fiscal). Para cadastrar uma obra, acessar a página de Gestão de Obras (FIGURA 

2), clicar em  e o sistema irá para a tela de cadastro (FIGURA 3).  

FIGURA 2 – TELA DE GESTÃO DE OBRAS DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2018) 
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 Para o cadastro das obras, a plataforma utiliza uma interface de comunicação 

com o sistema de projetos da empresa. Este sistema envia arquivos (ANEXOS IV e 

V) contendo as coordenadas dos postes utilizados no projeto e suas principais 

características tais como número do projeto, projetista, tarefas e materiais. Para 

tanto, basta entrar no projeto e clicar em “Enviar para o GFO” e então o  sistema fará 

o pré-cadastro do projeto.  

 Quando o projeto for enviado para execução, deve-se acessar a tela de 

cadastro da obra (FIGURA 3), selecionar o número do contrato ao qual o projeto foi 

empenhado, preencher o fiscal responsável pela obra e salvar. 

 
FIGURA 3 – TELA DE CADASTRO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

Ainda na tela de gestão de obras (FIGURA 4), após a seleção dos filtros para 

exibição das obras cadastradas, é possível selecionar a obra em que se deseja 

trabalhar. Para isto, basta clicar na linha em que se encontra o projeto. Se 

necessário, filtros podem ser utilizados para visualização específica do que se 

deseja. 
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FIGURA 4 – TELA DE GESTÃO DE OBRAS PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DO SISTEMA 
COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

 NAVEGAÇÃO NAS TELAS DE PROJETO DO SISTEMA COMPUTACIONAL 

DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

 Na tela de gestão de obras, já explicitado anteriormente, ao selecionar uma 

obra e clicar em sua linha correspondente, o sistema leva ao usuário para a página 

de gerenciamento da obra escolhida (FIGURA 5). 

  Na parte superior direita da tela, está localizado o botão ações. Ao acioná-lo 

é possível: Criar BDO, solicitar desligamento e criar ordem de serviço (disponíveis 

para os perfis de supervisor da empreiteira e administrador). Também é possível 

selecionar as opções de etapas da obra (disponível apenas para alguns perfis), que 

no atual estágio de desenvolvimento do sistema, compreendem: retornar para  

projeto, empenhar e encerrar. 

  As ações na obra só são possíveis para o estágio empenhada. Para tanto, 

nas obras “em projeto” surgirá no botão ações a opção “empenhar”, que deve ser 

acionado na obra após a emissão da AES. Após o empenho, surge no botão ações 

a opção “Encerrar”, que deve ser acionado após o término da obra. 
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FIGURA 5 – TELA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

 Nesta tela, também estão disponíveis ao usuário os principais atributos da 

obra: 

 Detalhes do projeto: exibe as características básicas da obra, tais como, 

número do contrato e sua vigência, o fornecedor, número do projeto, 

município, situação da obra e o fiscal responsável. Logo abaixo destes 

atributos, as ordens de serviços criadas e o histórico de modificações da obra 

podem ser visualizadas. Especificamente para as Ordens de Serviços, 

aparecem disponíveis: o número da OS, a equipe selecionada, a situação da 

OS, além das opções de exclusão , edição  e envio para o dispositivo 

móvel , através dos botões disponíveis na coluna ações. 

 Na aba de composição da obra (FIGURA 6) é visualizado o orçamento do 

projeto: os quilômetros de rede projetados e executados, as tarefas e 

materiais orçados poste a poste, trecho a trecho e gerais no projeto. 
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FIGURA 6 – TELA DE COMPOSIÇÃO DA OBRA DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (ORÇAMENTO) 

 
FONTE: O autor (2019) 

 

 Na aba gestão de Boletins Diário de Obras (FIGURA 7) é visualizado os 

BDOs criados para a respectiva obra.  

Há a possibilidade de visualizar os formulários, através do ícone  , que uma 

vez acionado, leva o usuário a tela de preenchimento de dados do BDO 

selecionado.  Por sua vez o ícone  permite continuar o planejamento dos 

BDO, caso o estágio atual do boletim permita. 

Os filtros podem ser utilizados para auxiliar a seleção direta da solicitação 

desejada, como também permite a classificação crescente ou decrescente de 

acordo com a coluna escolhida.  

FIGURA 7 – GESTÃO DE BOLETINS DIÁRIOS DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2019) 
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 Na aba gestão de solicitações de desligamento (FIGURA 8) é visualizado o as 

solicitações de desligamentos elaboradas para a respectiva obra.  

Há a possibilidade de visualizar os formulários, através do ícone  , que 

uma vez acionado, leva o usuário a tela de preenchimento de dados da 

solicitação de desligamento selecionada. 

Os filtros podem ser utilizados para auxiliar a seleção direta da solicitação 

desejada, como também permite a classificação crescente ou decrescente de 

acordo com a coluna escolhida.  

 

 FIGURA 8 – GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE DESLIGAMENTO DA OBRA DO SISTEMA 
COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2019) 

 

 Na aba visualizar projeto (FIGURA 9) é exibido um mapa do local da obra 

com as coordenadas dos respectivos postes.  
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 FIGURA 9 – MAPA DE VISUALIZAÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA COMPUTACIONAL 
DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

 GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (TABLETS E CELULARES) DO 

SISTEMA COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

 Acessando a guia Cadastros/ Pesquisar tablet/celular (FIGURA 10), abre-se a 

tela de gestão dos dispositivos móveis das contratadas. Nela, verifica-se os 

dispositivos já cadastrados, bem como há a possibilidade de cadastrar novos 

equipamentos através do botão  (disponível apenas para alguns 

perfis). Caso necessário editar ou excluir um equipamento cadastrado, seleciona-se 

a opção desejada de exclusão  ou edição , através dos botões disponíveis na 

coluna ações, na tela de visualização. 
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 FIGURA 10 – TELA DE GESTÃO DE TABLETS E CELULARES DO SISTEMA 
COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

 Para cadastrar um equipamento, ao acessar a tela de cadastro (FIGURA 11), 

deve-se preencher os dados solicitados: Empreiteira. Área Responsável, Código e 

Descrição 

 Importante: o código deve ser idêntico (inclusive maiúsculas e minúsculas) ao 

código inserido no tablet/celular da equipe. 

 

 FIGURA 11 – TELA DE CADASTRO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA 
COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2018) 
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 GESTÃO DE ÁREAS E CONTRATOS DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

 Acessando a guia Cadastros/ Pesquisar áreas e contratos (não disponível 

para todos os perfis), abre-se a tela de gestão das áreas de obras. (FIGURA 12). 

Nela, verifica-se as áreas já cadastradas, bem como há a possibilidade de cadastrar 

novas áreas através do botão .                        

 Caso necessário editar ou excluir uma área cadastrada, seleciona-se a opção 

desejada de exclusão  ou edição , através dos botões disponíveis na coluna 

ações na tela de visualização. Os filtros Município, Profissional e Número do 

contrato podem ser usados para acessar diretamente a opção na qual deseja 

realizar alterações. 

 

FIGURA 12 – TELA DE GESTÃO DE ÁREAS E CADASTRO DE CONTRATOS DO SISTEMA 
COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 
FONTE: O autor (2018) 

 

 Para cadastrar uma área, ao acessar a tela de cadastro (FIGURA 13), deve-se 

preencher os campos, solicitado: Nome da Área, sua área hierárquica 

imediatamente superior (se houver), os municípios e profissionais pertencentes a 

esta área. Pelo botão  deve-se adicionar os contratos pertencentes 

a esta área. Caso o contrato esteja em âmbito da área hierarquicamente superior, 

basta cadastrá-lo uma única vez nesta mesma área. 
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FIGURA13 – TELA DE CADASTRO DE ÁREAS E CONTRATOS DO SISTEMA COMPUTACIONAL 

DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

 GESTÃO DO CADASTRO DE EQUIPES DO SISTEMA COMPUTACIONAL 

DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

 Acessando a guia Cadastro/ Pesquisar equipes, abre-se a tela de gestão das 

equipes das contratadas. (FIGURA 14). Nela, verifica-se as equipes já cadastradas, 

bem como há a possibilidade de cadastrar novos equipamentos através do botão 

.                         

 Caso necessário editar ou excluir uma equipe, seleciona-se a opção desejada 

de exclusão  ou edição , através dos botões disponíveis na coluna ações, na 

tela de visualização. 
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FIGURA 14 – TELA DE GESTÃO DE EQUIPES DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2018)  

 

Para cadastrar uma equipe, ao acessar a tela de cadastro (FIGURA 15), deve-se dar 

um nome a equipe e selecionar os empregados para compô-la. Recomenda-se que 

o nome da equipe seja o mesmo do seu respectivo encarregado.  

FIGURA 15 – TELA DE CADASTRO DE EQUIPES DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

FONTE: O autor (2018) 

 

 GESTÃO DAS SOLICITAÇÕES DE DESLIGAMENTOS DO SISTEMA 

COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

 Acessando a guia solicitações de desligamentos (FIGURA 16), é possível 

selecionar (não disponível para todos os perfis) as opções serviços para PDE 

(Pedidos de desligamento), e pesquisar solicitações de desligamentos já elaboradas. 
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Há a possibilidade de visualizar os formulários  e imprimi-los .  Os filtros 

área, empreiteira e fiscal podem ser usados para auxiliar o acesso direto à opção na 

qual deseja realizar alterações.  

 

FIGURA 16 – TELA DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE DESLIGAMENTOS DO SISTEMA 

COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

FONTE: O autor (2018) 

 Os serviços para PDE, podem ser cadastrados através do botão  na 

tela de cadastro de serviços (FIGURA 17). Tais serviços serão utilizados para que a 

empreiteira possa selecionar as tarefas que serão executadas no desligamento, no 

momento da elaboração da solicitação de desligamento que será enviada ao fiscal 

de obras,  

 Caso necessário editar ou excluir uma solicitação de desligamento, seleciona-

se a opção desejada de exclusão  ou edição , através dos botões disponíveis 

na coluna ações na tela de visualização. 
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FIGURA 17 – TELA DE CADASTRO DE SERVIÇOS DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

 Ao clicar em incluir, a tela para inclusão de serviços (FIGURA 18) se abre. Para 

adicionar um serviço, é necessário preencher sua descrição e em seguida clicar em 

salvar. 

FIGURA 1818 – TELA DE INCLUSÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2018) 
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 SOLICITAR UM DESLIGAMENTO  

 

Acessando a tela de gerenciamento de projetos, clicar no botão  

para abrir a tela de solicitação de desligamentos (FIGURA 19). Então na aba 

informações básicas, basta preencher os campos do formulário digital com os dados 

pertinentes à obra e aos serviços a executar. 

 

FIGURA 19 – TELA DE SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTOS DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

 Em seguida, é necessário acessar aba “serviços a serem executados” 

(FIGURA 20), para selecionar os trabalhos que serão executados no desligamento. 

 

FIGURA 20 – TELA DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2018) 
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 Nesta tela, primeiramente selecionar os postes a serem aterrados (FIGURA 21) 

para execução dos serviços, pois estes serão utilizados pelo programa de pedidos 

de desligamento (PDE) para calcular o trecho a ser desligado. 

 

FIGURA 21 – SELEÇÃO DE POSTES PARA ATERRAMENTO 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

 Em seguida, selecionar os serviços que serão executados nos trabalhos a 

realizar no desligamento através do botão . Tais serviços 

correspondem aos que foram cadastrados previamente na opção serviços para 

PDE, explicitada anteriormente. 

 Para selecionar os trabalhos para executar no desligamento (FIGURA 22), 

deve-se também indicar se a execução de dará com linha morta (LM) ou linha viva 

(LV), bem como em quais postes a execução acontecerá. 
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FIGURA 22 – TELA DE SELEÇÃO DE SERVIÇOS À EXECUTAR DO SISTEMA COMPUTACIONAL 

DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

FONTE: O autor (2018) 

 

 Na aba visualizar projeto (FIGURA 23), é possível visualizar o mapa com as 

coordenadas dos postes envolvidos no projeto. Os postes estão marcados com uma 

circunferência verde preenchida com a cor branca. Caso estes postes sejam 

selecionados como aterramento na solicitação de desligamento, estes mudarão para 

um losango vermelho preenchidos com a cor branca, para demonstrar que o poste 

foi selecionado para receber o aterramento temporário. 

 Ainda, ao clicar no poste, são exibidas as informações de suas estruturas e 

características: Número GEO do poste, usuários de compartilhamento (telefonia, TV, 

fibra óptica, entre outros), as estruturas primárias e secundárias, os materiais a 

instalar, retirar ou manter e as solicitações de desligamento da obra. 
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FIGURA 23 – ABA VISUALIZAR PROJETO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO 

DE OBRAS (ETAPA DE SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTOS) 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

 

 ELABORAÇÕES DE BDOs  

 

Acessando a guia boletim diário de obra (FIGURA 24), é possível selecionar 

as opções para cadastro e edição dos motivos de paralização (não disponível para 

todos os perfis), e pesquisar solicitações de desligamentos, na qual verifica-se os 

serviços de desligamentos já elaborados. Com o conjunto de botões  pode-se 

visualizar, continuar um planejamento e confirmar a execução das tarefas 

respectivamente. 
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FIGURA 24 – TELA DE GESTÃO DE BOLETIM DIÁRIO DE OBRA DO SISTEMA 

COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2019) 

 Os motivos de paralização para um BDO, podem ser cadastrados através do 

botão  na tela de cadastro de motivos de paralização (FIGURA 25). Tais 

motivos serão utilizados para que a empreiteira possa selecionar a causa de uma 

possível paralização dos serviços durante sua execução.  

 Caso necessário editar ou excluir um motivo de paralização, seleciona-se a 

opção desejada de exclusão  ou edição , através dos botões disponíveis na 

coluna ações na tela de visualização. 

FIGURA 25 – TELA DE CADASTRO DOS MOTIVOS DE PARALIZAÇÃO DO SISTEMA 

COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2019) 
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 Ao clicar em incluir, a tela para inclusão dos motivos de paralização (FIGURA 

26) se abre. Para adicioná-los, é necessário preencher sua descrição e em seguida 

clicar em salvar, selecionar se esta ação pode ser inclusa tanto para paralização 

parcial, cancelamento dos serviços ou ambos e se o motivo está ativo ou já não é 

mais vigente. 

FIGURA 26 – TELA DE SELEÇÃO DOS MOTIVOS DE PARALIZAÇÃO DO SISTEMA 

COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2019) 

 

 CRIANDO UM BDO 

 

Acessando a tela de gerenciamento de projetos, clicar no botão ações para 

acionar a opção criar BDO e abrir a tela de preenchimento de BDOs (FIGURA 27). 

Então na aba informações básicas, basta preencher os campos do formulário digital 

com os dados pertinentes à execução dos serviços. 

FIGURA 27 – TELA DE PREENCHIMENTO DE BDOs DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2019) 
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 Em seguida, é necessário acessar aba “detalhes de execução” (FIGURA 28), 

para planejar os trabalhos que serão executados no naquele BDO. 

FIGURA 28 – TELA DE DETALHES DA EXECUÇÃO DE UM BDO DO SISTEMA 

COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2019) 

 Nesta tela, primeiramente selecionar os postes e trechos nos quais se planeja 

executar o serviço (FIGURA 29). Isso permite, que seja possível criar um BDO 

somente com os postes que serão executados no dia escolhido. 

FIGURA 29 – TELA DE SELEÇÃO DE POSTES EM UM BDO PARA TRABALHOS DO 

SISTEMA COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2019) 
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 Em seguida, selecionar os serviços que se planeja executar no dia em questão 

através da aba “selecione os serviços a executar” (FIGURA 30). Nesta aba, irá 

aparecer somente os postes e trechos selecionados na aba anterior. E para estes 

postes e trechos, todas as tarefas orçadas irão aparecer para possibilitar o 

planejamento. Para planejar os serviços, basta inserir a quantidade das tarefas a 

executar. Também pode-se usar o botão  para 

transferir toda a quantidade disponível para o planejamento.  Após salvar, o BDO 

estará apto para execução. Salienta-se que neste momento está se escolhendo 

quais são os serviços a equipe deve executar no dia. Nas descrições de tarefa e 

material aparecem as seguintes colunas: 

 Disponível: Mostra a quantidade orçada no poste/trecho/geral; 

 Reservado: Mostra a quantidade que está planejada para utilização em outros 

BDOs; 

 Planejado: Mostra a quantidade planejada para a execução;  

 Realizado: Mostra a quantidade efetivamente executada em campo do dia 

respectivo.  

 Saldo: mostra o saldo do tarefa/material no respectivo poste/trecho/geral; 

 PEP: mostra o tipo de serviço – Investimento (I), Serviço (S), Custeio (C) ou 

Não identificado (N). 

FIGURA 30 – TELA DE SELEÇÃO DE SERVIÇOS À EXECUTAR EM UM BDO DO SISTEMA 

COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2019) 
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 Então, após a execução em campo dos serviços planejados deve-se 

quantificar aqueles serviços que realmente foram executados para que o BDO possa 

ser finalizado (FIGURA 31). Note que agora a coluna “Realizado” está disponível 

para preenchimento. Também pode-se converter todos os valores planejados por 

poste através do botão . Caso existam atividades que 

não foram orçadas porém necessárias, utilizar o botão  para incluí-las. 

Depois de preenchidos as quantidades das tarefas executas deve-se clicar em 

para encerrar o BDO. 

FIGURA 31 – TELA DE CONFIRMAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM UM BDO DO 

SISTEMA COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2019) 

 

A aba resumo das atividades (FIGURA 32), mostra um resumo de todas as 

atividades feitas no BDO e o saldo de materiais e tarefas da obra. 
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FIGURA 32 – TELA DE CONFIRMAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM UM BDO DO 

SISTEMA COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2019) 

 

Na aba arquivos (FIGURA 33) é possível anexar, fotos da execução e os 

arquivos de para georreferenciamento de estruturas. 

FIGURA 33 – TELA DE ANEXO DE ARQUIVOS DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2019) 

 

A aba motivos de paralização (FIGURA 34) permite a informação das causas 

de alguma possível interrupção dos serviços durante sua execução. Basta 

selecionar o motivo e então preencher a justificativa do ocorrido. 
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FIGURA 34 – TELA DE SELEÇÃO DE MOTIVOS DE PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO 

SISTEMA COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2019) 

 

 ALTERANDO UM BDO ELABORADO 

 

Ao acessar um BDO já elaborado, o botão ações (FIGURA 35) permite os 

procedimentos: 

 Continuar planejamento: permite continuar um planejamento já salvo 

anteriormente. Esta ação só é possível enquanto o horário para início dos 

trabalhos não estiver ultrapassado. 

 Confirmar execução: permite inserir as quantidades de tarefas e materiais 

efetivamente utilizados nos serviços executados no dia. 

 Copiar BDO: permite copiar um BDO já elaborado. 

 Imprimir: permite imprimir os formulários de BDO. Por exemplo: pode-se 

imprimir um formulário planejado anteriormente para repassar a equipe no dia 

da execução para que esta possa preencher com das tarefas e materiais 

utilizados. 

 Cancelar BDO: Permite cancelar o BDO. 

 Excluir: Permite excluir o BDO. 

 Voltar para a obra: volta para a tela da obra. 
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FIGURA 35 – TELA PARA ALTERAÇÃO DE BDO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2019) 

 

Caso seja selecionado cancelar BDO, abre-se a tela para a inserção do 

motivo do cancelamento (FIGURA 36). 

FIGURA 36 – TELA PARA MOTIVOS DE CANCELAMENTO DE BDO DO SISTEMA 

COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2019) 

 

 CRIAR ORDENS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE APR NO SISTEMA 

COMPUTACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

Ao clicar em criar ordem de serviço  na tela de gerenciamento 

de obras a tela Criar OS (FIGURA 37) é apresentada. Deve-se então escolher o 

dispositivo móvel (tablet/celular) previamente cadastrado e selecionar a equipe 



145 

responsável pelo respectivo dispositivo. Quando a equipe é selecionada, o sistema 

mostra a lista de empregados disponíveis para formar a equipe responsável pela 

execução da APR. 

O supervisor ou responsável deve então, escolher os colaboradores na lista de 

empregados disponíveis, transportando-os para a lista de empregados selecionados. 

Após o preenchimento dos dados necessários, é possível salvar os dados para 

posterior envio da OS ou enviá-la imediatamente para o dispositivo. 

 

FIGURA 37 – TELA PARA CRIAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇOS DO SISTEMA COMPUTACIONAL 

DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

FONTE: O autor (2018) 
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APÊNDICE III – BIBLIOMETRIA DO PORTFÓLIO BIBLIOGRÁFICO  

  

Nesta seção é apresentada a análise bibliométrica do portfólio bibliográfico 

selecionado.  

Após as pesquisas realizadas conforme descrito no capítulo 3, foram 

verificados para a seleção do portfólio bibliográfico (FIGURA 38) a aderência do 

título (143), do resumo e disponibilidade dos trabalhos pesquisados (75), sendo 13 

destes utilizados como base para o portfólio final.   

 FIGURA 38– FLUXOGRAMA DA SELEÇÃO DE TRABALHOS PARA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

FONTE: O AUTOR 

 

Também foi realizada a verificação da classificação dos periódicos na 

plataforma Sucupira (Qualis-Periódicos), sendo o periódico International Journal of 

Production Economics com a melhor classificação (A1) e o periódico International 

Journal of Innovation com a classificação mais baixa (B1). Ressalta-se que nem 

todos os periódicos utilizados possuem classificação na plataforma. 

Os trabalhos resultantes foram utilizados para compor o portfólio bibliográfico 

como subsídio ao proposto e suas respectivas contribuições podem ser  observadas 

na TABELA 11.   
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TABELA 11 – PORTFÓLIO BASE E RESPECTIVOS SUBSÍDIOS UTILIZADOS NO TRABALHO  

Autor Subsídios ao trabalho 

BERG, V. ET. AL, 
2018. 

Discorre sobre o MVP como a  forma  mais  simples  de  uma  ideia,  
produto  ou  serviço  que  pode atender  as  expectativas, com vistas 
a eliminar qualquer desperdício ao longo do processo. 

CRUZ, ANDERSON 
PAIVA; ET. AL., 2016. 

Define o MVP como uma iniciativa do empreendedor entrar em 
contato com seus clientes iniciais, sendo o MVP como um 
versionamento do produto no qual é possível contornar todo  o    ciclo    
construir-medir-aprender,    com    menor    esforço    e    tempo    de 
desenvolvimento. 

FERNANDES, J. M.; 
REIS, L. P.; SERIO, L. 
C. DI.,  2017 

descreve  em  seu  contexto  que  o  MVP  auxilia  na mensuração 
dos recursos e no desenvolvimento de um produto de acordo com as 
necessidades do mercado. 

GOLDSCHMIDT, 
DEBORAH; 
JOHANNES F.  
SCHMIEDER., 2017 

Confirma  a  reestruturação  do  mercado  de trabalho  através  da  
terceirização. 

HUO B.; ET. AL., 
2016 

Analisa a terceirização quanto aos efeitos da aplicação de normas em 
conjunto com os contratos como mecanismo de governança, visando 
proteção contra  o  interesse  próprio  na  contratação  de  
prestadores  de  serviços. 

JYRI VILKO., 2013 
Argumenta  que  nos  dias  atuais  é  impossível sobreviver  sem  
contratação  de  terceiros  no  mercado  altamente  competitivo  e  
com rápidas mudanças econômicas. 

MILCH V.; 
LAUMANN K., 2015 

Sugere no  estudo  que  a  complexidade interorganizacional pode 
dificultar o gerenciamento relativo a segurança, aumentando  o  risco  
de  acidentes  do  trabalho. 

AGHNIA, MUTIARA 
CAHYA; LARSO, 

DWI., 2018 

Discorre sobre a possibilidade de alteração dos modelos previstos 
através do método MVP, caso o próximo MVP apresente uma menor 
aceitação com vistas ao atendimento das expectativas dos clientes.  

 

PIVA, CRISTIANO, 
2014 

Discorre sobre a condição    segura    da    execução    dos    
trabalhos,    a  qual  deve  ser    realizada  sob procedimentos  que  
mitiguem os riscos inerentes as tarefas identificando os riscos a que o 
executor está sujeito e então implementado  um  gerenciamento  de  
riscos,  que identifica  o  risco,  sugere  as medidas  preventivas  que  
devem  ser  tomadas durante  sua  execução 

PORTO, DANIEL 
SPERB., 2013 

Argumenta  que  como  consequência  da  terceirização  ampla  e 
intensa no setor elétrico brasileiro, em especial a construção e 
manutenção de redes elétricas,  modelos  e  padrões  
comportamentais  específicos  passam  a  ser exigidos, com vistas a 
gerenciar a terceirização. 

SANTACRUZ, DIEGO 
F. B.; PINEDA, 
EDUARDO R.,  2017 

Discorre sobre o desenvolvimento  do  MVP sendo  feito através de 
iterações, com as quais é possível extrair conhecimento do cliente, 
através de uma série de tentativas, constituindo o ciclo construir, 
medir, aprender, com o propósito de propor uma arquitetura inicial, 
permitindo obter determinado grau  de  confiança  na  viabilidade  da  
implementação do  sistema  especificado  e identificar riscos 
promovendo sua mitigação 

SENHORAS, E. M., 
2013 

Faz uma análise da evolução da terceirização no Brasil ao apresentar 
as polêmicas da terceirização do serviço público. 

SIGANPORIA P.; ET. 
AL., 2016 

Analisa a terceirização no setor de saúde do Canadá, evidenciando 
possibilidade de impactos no perfil segurança do trabalho, quando 
comparados hospitais com e sem terceirização. 

FONTE: O AUTOR 
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No tangente as publicações selecionadas, os trabalhos selecionados estão 

bem distribuídos, visto que todos ocorrem em periódicos diferentes.  

No que concerne ao reconhecimento científico dos trabalhos selecionados, foi 

verificado com auxílio do Google Acadêmico, o número  de  citações  dos artigos em 

fevereiro de 2019. Na FIGURA 39 verifica-se que o artigo  de Goldschmidt  Deborah 

e  Johannes  F.  Schmieder, (2017)  tem 64,15% do total de citações dos artigos 

selecionados. 

FIGURA 39 -  RECONHECIMENTO  CIENTÍFICO  DOS  TRABALHOS SELECIONADOS COMO 

PORTFÓLIO BIBLIOGRÁFICO 

 
FONTE: O AUTOR 

ANEXO I - FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA ANÁLISE PRELIMINAR 

DE RISCOS 
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ANEXO II - FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTOS DE 

REDES DE DISTRIBUIÇÃO 
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ANEXO III - FORMULÁRIO PARA BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS 
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ANEXO IV - FORMATO DO ARQUIVO *.json DE COORDENADAS E ATRIBUTOS 

DOS POSTES 

{ 

 "numeroProjeto": 9999999, 

 "postes": [ 

  { 

   "numero": 1, 

   "codigoMunicipio": 9999999, 

   "numeroGeo": 999999999, 

   "coordenadaX": 999999, 

   "coordenadaY": 9999999, 

   "usuariosPs": [ 

    "TELEFONIA", 

    "TV A CABO" 

   ], 

   "estruturasPs": [ 

    "N1", 

    "N2(+)", 

    "S3(*-)", 

    "S3(*+)", 

    "S4(-)" 

   ], 

   "psNivel": [ 

    { 

     "numeroGeo": 88888888, 

     "coordenadaX": 888888, 

     "coordenadaY": 8888888, 

     "estruturasPs": [ 

      "N3(+)", 

      "N1(-)", 

      "S3(*+)", 

      "S3(*-)" 

     ] 

    } 

   ] 

  }, 

  { 
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ANEXO V - FORMATO DO ARQUIVO *.txt DE MATERIAIS E TAREFAS 

 

9999999|8888888|777777777777|12345678|0|0|0|0|0|0|1||25900751|-|1 

9999999|8888888|777777777777|12345678|0|0|0|0|0|0|2||25900743|+|1 

9999999|8888888|777777777777|12345678|0|0|0|0|0|1|2|25900780|*-|1 

9999999|8888888|777777777777|12345678|0|0|0|0|0|0|1|2|25900780|*+|1 

9999999|8888888|777777777777|12345678|0|0|0|0|0|0|1||15001907|+|1 

9999999|8888888|777777777777|12345678|0|0|0|0|0|0|1||15004377|-|1 

 

 O arquivo de materiais e tarefas é separado da seguinte forma: 

 

 Número do projeto; 

 Código IBGE do município; 

 Protocolo; 

 Registro do Projetista; 

 Quilômetro de rede MT instalado projetado; 

 Quilômetro de rede BT retirado projetado; 

 Quilômetro de rede MT/BT projetado; 

 Quilômetro de rede MT Instalado ; 

 Quilômetro de rede BT Instalado; 

 Quilômetro de rede MT/BT Instalado; 

 Número do poste no projeto; 

 Número do trecho no projeto (é considerado trecho: número do poste mais 

número do trecho. Exemplo: |1|2|. Trecho compreendido entre os postes 1 e 

2); 

 Código material/ tarefa; 

 Sinal, no qual: 

(+) Instalado 

 (-) Retirado 

 (*-) Retirado para reaplicar 

 (*+) Instalado reaplicado 

 Quantidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


