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Resumo
O aumento da competitividade no setor e o aumento da complexidade dos projetos em construção civil
vêm exigindo das construtoras a adoção de melhores práticas de gestão. Neste contexto, o gerenciamento
de projetos tem como proposta estabelecer um processo estruturado e lógico para lidar com eventos que
se caracterizam pela novidade, complexidade e dinâmica ambiental.
Os desafios, peculiaridades e especificidades dos projetos de construção civil predial tornam os
frameworks atuais insuficientes para garantir o atingimentos dos objetivos propostos. Características como
dificuldade na definição e controle do escopo, grande número de interdependências entre atividades,
necessidade de grande velocidade de resposta, interfaces entre várias especialidades, grande número de
intervenientes, fazem com que o ambiente seja desafiador para qualquer metodologia de gestão.
Este trabalho objetiva propor modelo de gestão de projetos aderente às dificuldades, bem como à cultura
da construção civil, afim de estabelecer um processo estruturado e lógico que possibilite a criação de um
diferencial competitivo. Busca-se com o modelo proposto aliar a necessidade de estratégias específicas, o
desenvolvimento gradual do escopo e as boas práticas de governança à necessidade de ação rápida do dia
a dia.
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Introdução

O aumento da competitividade no setor e o aumento da complexidade dos projetos em construção civil
vêm exigindo das construtoras a adoção de melhores práticas de gestão. Neste contexto, as práticas de
gestão de projetos vêm ganhando importância dentro das corporações. De acordo com Prado e Archibald
(2007), dominar a arte de executar projetos se tornou uma das necessidades de sobrevivência e progresso
da empresa moderna. O gerenciamento de projeto tem como proposta estabelecer um processo
estruturado e lógico para lidar com eventos que se caracterizam pela novidade, complexidade e dinâmica
ambiental. Segundo Drucker (1998), o trabalho por projetos é o futuro das organizações.
O projeto bem sucedido é aquele que é realizado conforme o planejado, nem mais, nem menos. O sucesso
em um projeto é medido pelo atendimento ao prazo, custo, qualidade, entre outros. Segundo o Standish
Group em seu Chaos Report de 2009 somente 32% de todos os projetos terminam dentro do prazo e
orçamento previstos. O aumento médio dos custos é de 189% e o de prazo é de 222% , ambos em relação
ao previsto. Segundo Prado e Archibald (2007), existe uma estreita relação entre o nível de maturidade em
gestão de projetos de uma companhia e o sucesso alcançado em seus projetos, ou seja, quanto maior o
nível de maturidade, melhores resultados são alcançados.
Basicamente podemos definir projeto como um empreendimento temporário que busca entregar um
resultado único. Outras características são adicionadas à definição de projeto, como por exemplo: possui
seqüência clara e lógica de eventos; é elaborado progressivamente; é conduzido por pessoas dentro de
parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade; é complexo o suficiente para
necessitar de uma capacidade de coordenação específica e um controle detalhado, entre outras
(NOCÊRA, 2009; MULCARY,2007; VARGAS, 2009; HELDMAN,2009). Desta forma, podemos dizer
que o gerenciamento de projetos é a utilização de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas com a
finalidade de organizar, monitorar e controlar atividades para atingir um objetivo dentro de restrições de
tempo, custo e qualidade (VARGAS, 2009; HELDMAN,2009).
O trabalho por projeto difere de um trabalho operacional pelo fato de que enquanto um projeto tem
como propósito produzir um produto único, com prazo definido e ser finalizado, um trabalho operacional
tem o propósito de manter a organização funcionando, sem data de término (NOCÊRA, 2009;
HELDMAN,2009).

Os desafios, peculiaridades e especificidades dos projetos de construção civil predial tornam os
frameworks atuais insuficientes para garantir o atingimentos dos objetivos propostos. Características como
dificuldade na definição e controle do escopo, grande número de interdependências entre atividades,
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necessidade de grande velocidade de resposta, interfaces entre várias especialidades, grande número de
intervenientes, fazem com que o ambiente seja desafiador para qualquer metodologia de gestão. O
dessafio é atingir as metas convivendo com essas incertezas.
O mais difundido guia para gerenciamento de projetos, o PMBOK, é inadequado e insuficiente às
demandas dos projetos de construção civil. O guia apresenta uma proposta genérica e sua utilização para
qualquer projeto requer uma adaptação. Segundo o PMBOK, a única interface entre o planejamento e
execução se refere à autorização de trabalho, ou seja, o gerenciamento de projeto não se atém ao
gerenciamento da produção, não existindo uma teoria articulada de produção propriamente dita.
(HOWELL e KOSKELA, 2000). Podemos dizer que o PMBOK se limita a indicar qual trabalho deve ser
realizado e não como ele deve ser realizado. O planejamento e controle da produção é extremamente
importante para a atividade de gerenciamento na construção civil. Mesmo naquelas empresas onde o
gerenciamento de prazo, custo e qualidade são realizados, não há garantia de sucesso do empreendimento.
O PMBOK também não se atém a assuntos como estratégia e governança. É justamente nestes hiatos que
entendemos haver espaço para contribuição a uma metodologia de gestão.
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Metodologia de Pesquisa

Sob a ótica de seus objetivos, o presente trabalho pode ser considerado do tipo exploratório, buscando
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir
hipóteses. Este trabalho se restringe às etapas de projeto e construção não sendo abordados os processos
de viabilidade e operação de um empreendimento de construção civil.
Este trabalho envolveu revisão bibliográfica, desenvolvimento empírico, levantamento de boas práticas e
proposição do modelo. A revisão bibliográfica buscou estabelecer a base teórica que fundamenta a gestão
de projetos e a gestão da produção, mais especificamente da metodologia Lean. O desenvolvimento
empírico ocorreu por meio de um estudo exploratório em empresa construtora através de experiências
práticas de planejamento e controle, com simultâneo desenvolvimento e aplicação de elementos
constituintes do modelo. O levantamento de boas práticas foi realizado em diversas construtoras
consultadas. A proposição do modelo resultou da avaliação dos dados coletados nas etapas anteriores e da
experiência do autor em gerenciamento de projetos de construção civil.
Por se tratar de um artigo, com limitações de tamanho, o presente trabalho se limitará à apresentação dos
principais conceitos envolvendo o método proposto, não objetivando o esgotamento do assunto.
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Revisão bibliográfica

Entre o início e o fim de um projeto podemos dividi-lo em fases intermediárias que definem seu ciclo de
vida. O número e o nome destas fases são determinados pela necessidade de controle, pela natureza do
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projeto e pela área de aplicação. Em construção civil é comum dividir um projeto em viabilidade,
desenvolvimento, implantação e operação (Figura 1).

Figura 1 – Ciclo de vida de empreendimentos de construção civil predial
Fonte: O Autor

Em construção civil, é comum desenvolver os projetos em paralelismo com a etapa de construção. Esta
estratégia aumenta consideravelmente os riscos devido a grande indefinição de escopo e riscos de
interferências com a execução.

3.1

Gerenciamento de projetos

O PMBOK estrutura o gerenciamento de projetos em 42 processos e o Construction Extension acrescenta
outros 17 processos , ambos agrupados logicamente em 5 grupos de processos: Iniciação, planejamento,
execução, monitoramento e controle e encerramento, discriminados abaixo.

•Grupo de processos de Iniciação: Define um novo projeto ou fase através de uma autorização de
início.
•Grupo de processos de planejamento: Os processos realizados para definir o escopo do projeto,
refinar os objetivos e desenvolver o planejamento para o alcance dos objetivos
•Grupo de processos de execução: Os processos realizados para executar o trabalho definido pelo
planejamento do projeto.
•Grupo de processos de monitoramento e controle: Processos necessários para acompanhar, revisar e
regular o progresso e o desempenho do projeto.
•Grupo de processo de encerramento: Os processos executados para finalizar os processos e encerrar
formalmente o projeto.
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Estes 59 processos são agrupados são agrupados em 13 áreas de conhecimento, descritos abaixo na Figura
2. Os processos descritos em azul são pertencentes ao Construction Extension, os demais ao PMBOK. As
interações entre os processos são representadas de forma muito simplificada na Figura 3.

Figura 2– Mapeamentos dos processos de gerenciamento de projeto em grupos de processos e áreas de
conhecimento
Fontes: PMBOK 4º edição,2009; Construction Extension 3º edição, 2009
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Figura 3 – Representação simplificada da interação entre os processos de gerenciamento de projetos do
PMBOK 4ª edição 2009 + Construction Extension 3ª edição 2009.
Fonte: O autor adaptado

Apesar de definirmos os grupos de processos como se fossem elementos distintos, na prática estes grupos
se sobrepõem e interagem entre si ao longo de todo o projeto (Figura 4).

Figura 4 – Sobreposição dos grupos de processos ao longo do tempo
Fonte: PMBOK, 2009
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Segundo Prado (2004), existe uma equivalência entre o modelo PDCA (Plan, Do, Control e Action) de
Shewhart, 1924 (Figura 5) e o modelo PMBOK. Para o autor, ambos tratam de um conceito universal de
gerenciamento, o PDCA.

Figura 5 - Interação entre os grupos de processos e Ciclo de gerenciamento MEPCP
Fontes: PMBOK, 2009 e PRADO, 2004

3.2

Lean – Conceitos

Na década de 90 um novo referencial teórico foi desenvolvido para gestão de processos na construção
civil com o objetivo de adaptar os conceitos do Lean Production às especificidades do setor. Este
movimento teve seu início marcado pela publicação do trabalho: Application of de new production philosophy in
the construction industry, no proceedings of PMI Research Conference 2002 por Lauri Koskela.
A principal diferença entre a filosofia gerencial tradicional e o Lean Construction é conceitual. O modelo
dominante define produção como um conjunto de atividades de conversão que transformam insumos
(materiais, informações, equipamentos, mão de obra) em produtos intermediários (alvenaria, revestimento,
azulejo). Neste modelo o custo e o planejamento são segmentados apenas pelas atividades de conversão.
Suas principais deficiências incluem o fato de que as parcelas de atividades que compõem os fluxos físicos
entre atividades de conversão não são explicitadas nem consideradas no planejamento, dificultando desta
forma, sua percepção e gestão. O controle da produção e melhorias é focado em sub-processos
individuais e não no sistema de produção como um todo, o que não garante ganho de desempenho global,
podendo, ao contrário, comprometer a eficiência dos fluxos e de outras atividades de conversão.
O modelo Lean Construction entende a produção como um fluxo de materiais constituído por atividades de
transporte, espera, processamento e inspeção (Figura 5), sendo que as atividades de transporte, espera e
inspeção não agregam valor ao produto final. São denominadas atividades de fluxo.
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Figura 4 - - Modelo de produção Lean Construction
Fonte: Koskela, 1992 - Adaptado

A ideia de geração de valor está diretamente relacionada à satisfação do cliente, não sendo inerente à
execução de um processo. Estima-se que cerca de 67% do tempo gasto pelos trabalhadores da construção
civil não agregam valor: transporte, estoque, retrabalho (FORMOSO e LANTELME, 2002). Sem a
compreensão destas atividades de fluxo torna-se difícil e eliminação das causas de improdutividade. Onze
são os princípios que definem o conceito Lean Construction:
1. Redução das parcelas que não agregam valor;
2. Aumento do valor do produto através de uma consideração sistemática dos requisitos do cliente;
3. Redução da variabilidade;
4. Redução do tempo de ciclo;
5. Simplificação pela minimização do número de passos e partes;
6. Aumento da flexibilidade de saída;
7. Aumento da transparência;
8. Foco no controle de todo o processo;
9. Estabelecimento de melhoria contínua ao processo;
10. Balanceamento da melhoria dos fluxos com a melhoria das conversões;
11. Benchmarking.
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Proposição do modelo

Diante dos desafios encontrados na gestão de empreendimentos de construção civil, entendemos não ser
possível atuar somente sob uma perspectiva. No desenvolvimento do método, proposta deste trabalho,
diversos conceitos e ferramentas foram utilizados como o BSC (Balance Score Card), SWOT, PMBOK 4º
edição, Construction Extension 3º edição, MEPCP (Metodologia Estruturada de Planejamento e Controle de
Projetos) desenvolvida pelo Professor Darcy Prado, Lean Constrution, entre outros. O PMBOK dá forma
ao esqueleto utilizado, primeiro por sua simplicidade de estruturação, flexibilidade de aplicação e aceitação
e o segundo por seu rigor nos métodos de monitoramento e controle e sua afinidade com sistemas de
gestão ISO9001, ISO14001 e OHSAS18001. Já o Lean Construction dá formato ao planejamento e controle
da produção, logística e redução de desperdício.
O método proposto, aqui denominado como “Cubo de Gestão”, propõe que o gerenciamento do
empreendimento seja desenvolvido de forma integrada, ou seja, que haja interação entre as perspectivas de
gerenciamento do projeto, de gerenciamento do produto e de gerenciamento da produção (Figura 6).
Nesta visão, as decisões em cada uma das áreas de conhecimento levar em consideração os requisitos das
demais e o impacto nas mesmas.

Figura 5 – Cubo de Gestão
Fonte: O Autor

O desenvolvimento de forma integrada permite que cada definição seja tomada objetivando o melhor para
o resultado final e não o melhor para sua perspectiva. O gerenciamento do produto está relacionado às
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características técnicas que o produto deve possuir. É normalmente orientado ao cliente. Já o
gerenciamento do projeto diz respeito ao esforço e os recursos necessários para se obter o produto.
Normalmente busca responder às perguntas: O que deve ser feito? Por quem? Quando? Com que
recursos? Com que custo? Com que qualidade? (PRADO, 2004; PMBOK, 2009)? E finalmente o
gerenciamento da produção está relacionado à execução propriamente dita, tendo como foco a melhor
utilização dos recursos, a redução da variabilidade dos fluxos, e a redução do desperdício, eliminando
atividades que não agregam valor (transporte, retrabalho, estoque) e melhorando a produtividade das que
agregam.
O gerenciamento do produto aborda a análise de construtibilidade, a definição das tecnologias
construtivas, o atendimento a padrões e requisitos construtivos, a definição das necessidades de projetos
executivos e sua elaboração e a compatibilização entre todos. Neste processo é essencial que sejam
analisadas questões relacionadas ao gerenciamento do trabalho (projeto) e gerenciamento da produção.
O gerenciamento do projeto aborda a identificação dos stakeholders, o levantamento de requisitos
(normativos, técnicos, legais, ambientais, entre outros), premissas, restrições, riscos, detalhamento do
escopo bem como suas exclusões, planejamento de aquisições, comunicações, recursos humanos,
segurança do trabalho, entre outros. Estes requisitos, premissas e restrições identificadas devem ser
levados ao planejamento do produto e da produção de forma a ser atendidos o mais breve possível.
O gerenciamento da produção aborda o plano de ataque, o planejamento logístico, o planejamento e
controle da produção e a redução do desperdício sobre a perspectiva da Lean Construction.
O grau de importância de cada uma das perspectivas e de suas respectivas áreas de conhecimento, bem
como a importância relativa entre elas varia de empreendimento para empreendimento, em função de suas
características.
Para que este modelo seja aplicado, o processo de planejamento do projeto e da produção deve iniciar
logo após o início de desenvolvimento dos projetos, de forma que as demandas de cada um sejam
identificadas a tempo de serem atendidas no menor custo e prazos possíveis. Quanto antes um requisito
for identificado, mais simples, rápida e barato será seu atendimento.
Um exemplo simples desta integração das 3 perspectivas: durante o planejamento da produção, foi identificada a necessidade
de utilização de lajes do pilotis para carga, descarga e estoque de materiais afim de se otimizar a utilização do canteiro e
reduzir o fluxo e o custo da logística. Este requisito leva à uma alteração no projeto do produto, especificamente no projeto
estrutural reforçando a estrutura para suportar as cargas temporárias previstas. Esta alteração também leva a uma avaliação
pelo planejamento do projeto de forma a avaliar e aprovar possíveis impactos nos prazo, custo, escopo entre outros.
Este modelo possibilita influenciar nas escolhas realizadas de forma a maximizar a geração de valor e
atender aos requisitos, premissas e restrições identificadas durante este processo. Também durante o
desenvolvimento são analisadas questões como: construtibilidade, plano de ataque, técnicas construtivas,
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projeto logístico de alto nível, projetos específicos de produção (alvenaria, impermeabilização, caixilhos,
entre outros).
O método propõe que o gerenciamento (planejamento, o monitoramento e o controle) exista em ondas
sucessivas, com três níveis, com diferentes focos e diferentes níveis de autonomia e tomada de decisão,
diferenciados entre si por critérios como horizonte de planejamento, tipo de produto e natureza da
decisão (Figura 7). Esta hierarquização possibilita o maior detalhamento dos planos à medida que as
informações disponíveis aumentam e a incerteza reduz. É condição sine qua non que exista consistência e
sinergia entre os níveis hierárquicos da gestão. Busca-se desta forma obter a agilidade na percepção de
desvios a fim de se reduzir os risco e aumentar a rapidez na tomada e implementação de ações, reduzindo
os impactos nos objetivos do projeto (custo, prazo, qualidade). O importante é planejar e ser ágil para
replanejar. O bom planejamento deve ser factível e flexível de forma a continuar refletindo a
realidade da obra ao do longo do ciclo de vida do projeto. O método busca por um lado
proporcionar efetividade e eficiência , mas por outro lado flexibilidade e capacidade de reagir à incerteza.
Os horizontes de planejamento costumam ser associados à natureza das decisões, ou seja, longo prazo
– estratégica; médio prazo – táticas; curto prazo – operacional.
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Figura 6 – Planejamento, monitoramento e controle em ondas sucessivas.
Fonte: O Autor
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4.1.1 Planejamento de Longo prazo

Figura 7 – Ciclo de planejamento de longo prazo
Fonte: O Autor

O ambiente de construção civil é um ambiente complicado, com muitas variáveis e interdependências que
precisam ser gerenciadas e equalizadas, mas não se trata de um ambiente necessariamente complexo,
marcado pela imprevisibilidade. Entretanto, quando áreas de conhecimento importante são negligenciadas
durante o processo de planejamento do empreendimento, o mesmo pode se tornar um ambiente muito
inóspito.
Este nível de planejamento é o menos detalhado devido ao grande número de incertezas que ainda
existem no projeto. É caracterizado pelo alto risco, grande incerteza, longa duração e pouco detalhamento.
Detalhar excessivamente este nível pode se mostrar muito ineficiente diante de uma situação de alta
incerteza uma vez que o tomador de decisão terá dificuldade em compreendê-lo e disseminá-lo e o esforço
para atualizá-lo ou revisá-lo será enorme. O excesso de detalhamento é um dos maiores inimigos do
planejamento. Pode ser tão danoso quanto à falta de informação.
O principal foco deste nível é estabelecer os objetivos do empreendimento, bem como as estratégias de
alto nível para atingi-las e o modelo de governança que será adotado. O primeiro passo é a definição da
estratégia, seguido pela definição da modelo de governança e pela elaboração do plano do projeto. É
importante que este planejamento seja realizado por representantes de várias áreas, com profissionais de
diversas especialidades, afim de analisar as hipóteses de vários ângulos. Por exemplo: projetistas,
arquitetos, produto, engenheiros de variada senioridade, mestre, segurança do trabalho e meio ambiente,
orçamento, entre outros. É fundamental a participação do futuro gerente do projeto.
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O produto final desta fase é o plano do projeto contendo o detalhamento do escopo, as principais baselines do projeto (custo, prazo), as premissas e restrições, os principais stakeholders e seus requisitos e
expectativas, cronograma de suprimentos, marcos gerenciais e físicos, plano de ataque, fluxo de produção,
início de contratações de longo prazo, projeto logístico de alto nível e projetos executivos.
O planejamento de longo prazo tem como horizonte toda a duração do empreendimento e é revisado
somente quando existirem alterações significativas nos objetivos do projeto, que justifiquem uma reanálise
(alterações de escopo, revisão de prazo ou custo, riscos significativos, etc.). Uma ferramenta muito
interessante para a definição do base-line de tempo é linha de balanço, pois permite visualizar e elaborar
diversas hipóteses de estratégia executiva. (figura 9). Deve ser focada somente nas atividades do caminho
crítico.

Figura 8 – Linha de balanço: base-line de tempo
Fonte: O Autor

Abaixo discorreremos três aspectos importantes da metodologia proposta: definição da estratégia,
governança e definição do escopo.

Definição da estratégia
Entenda-se como elaboração da estratégia a análise dos cenários possíveis e a identificação das variáveis
críticas para o atingimento dos objetivos do projeto (riscos, oportunidades, pontos fortes e pontos fracos),
de forma a definir a melhor forma de atingi-los. Neste processo definem-se os processos críticos, o
modelo de governança adequado, o grau de autonomia necessário, as responsabilidades, etc.
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Figura 9 – Matriz SWOT

Existe uma característica de singularidade em cada projeto de construção civil. É necessário avaliar os
desafios de cada projeto e o ambiente em que o mesmo está inserido de forma a criar uma estratégia
específica. Diversas variáveis impactam a escolha da melhor estratégia, por exemplo: requisitos ambientais,
vizinhança, clientes, fornecedores, condições econômicas, trânsito local, características do terreno,
stakeholders envolvidos, prazo, desafio tecnológico, grau de inovação, estações do ano relacionadas à fase
do empreendimento, maturidade da equipe, maturidade dos projetistas, etc.
É necessário entender que em função dos desafios do empreendimento, muda-se a importância
de cada processo. Por exemplo, em um empreendimento cujo proprietário tem liberdade de alteração do
projeto, controle de escopo é de fundamental importância, já em empreendimentos com sérios requisitos
ambientais os processos de gestão ambiental são fundamentais. Em empreendimentos cujo prazo se
apresenta como a principal restrição ou onde a grande imprevisibilidade, a velocidade na tomada de
decisão é fundamental. Neste caso é necessário repesar inclusive o modelo de governança da empresa,
buscando levar para próximo da operação profissionais que tenham a autonomia necessária para tomar as
decisões, no menor tempo possível.

O “modus operandi” da construtora também deve ser considerado durante o planejamento. Empresas que
optam por utilizar mão de obra própria precisam ter muita atenção no controle da produtividade e
conseguem se adaptar ajustando e remanejando recursos de forma mais simples e rápida afim de impedir
grandes descontinuidades de cronogramas. Já empresas que optam pela terceirização dos serviços têm
maior controle de escopo e menor risco em relação à improdutividade, mas devem ser excelentes no
processo de contratação e gestão de terceiros.

Sob a perspectiva do gerenciamento da produção, chamamos a atenção para a elaboração de um plano de
ataque consistente de forma a permitir a empresa a explorar a expertise da produção. Esta análise
representa o melhor entendimento da equipe sobre como conduzir o processo de produção da obra. São
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definidos neste plano também o melhor sequenciamento de atividades, sua interdependência, ciclos de
produção (ritmo), de forma a eliminar possíveis interferências, entre outros. Sob a perspectiva do
gerenciamento do produto, a construtibilidade busca racionalizar a execução do empreendimento,
simplificando detalhes de projeto para simplificar a execução, projetando sequencias mais práticas e
simples para as operações, padronização para o número máximo de repetições, simplificando as
substituições de sistemas, pensando na acessibilidade de máquinas, equipamentos e trabalhadores,
pensando na manutenabilidade, operação e uso da edificação. Ainda sob esta perspectiva, os projetos
executivos devem ser compatibilizados afim de evitar interferências e retrabalho.
Vale ressaltar a importância da utilização de métodos na formulação da estratégia. Utilizar-se somente da
experiência dos profissionais no desenvolvimento da estratégia pode incorrer na contaminação da
estratégia por vieses pessoais, pré-conceitos, limitações técnicas e de formação, entre outras.

Governança
Definir a governança de um projeto é adotar uma estrutura e procedimentos eficazes de forma a garantir o
alinhamento do projeto, o monitoramento e controle das ameaças e oportunidades, a autonomia
necessária para a tomada de decisão em tempo hábil visando o atingimento dos objetivos do projeto.
Para que seja eficaz, a governança do projeto deve ser planejada antecipadamente. São itens fundamentais
na definição da estrutura de governança: a hierarquia, os princípios, os processos, os procedimentos e os
padrões, a comunicação e os relacionamentos de comunicação, as responsabilidades definidas e aplicadas
claramente (o que, quando, como, por quem), ferramentas, reuniões e comitês de direção, auditorias e
monitoramento e controle.
A governança pode ser afetada por uma série de fatores: ambientais; culturais; setoriais; industriais;
empresariais e legislativos. Pode inclusive variar com base na evolução e no progresso do projeto, de
forma a manter o projeto alinhado aos objetivos e metas planejados.

Definição do escopo
Das etapas incluídas no planejamento de longo prazo do projeto, chamamos a atenção para o
planejamento do escopo. A gestão do escopo de um projeto pode parecer uma atividade simples, mas em
empreendimentos de construção civil é um grande desafio e por vezes é a grande responsável pelo sucesso
ou fracasso de um projeto. Uma boa definição do escopo é a gênese de um bom planejamento do projeto.
Da mesma forma, um plano de projeto elaborado sobre um escopo mal definido conduzirá fatalmente o
projeto ao fracasso.
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Escopo pode ser definido como o que está e o que não está incluso no projeto, incluindo premissas,
restrições e requisitos dos stakeholders. Deixar claro o que não pertence ao escopo ajuda a identificar
diferenças de entendimento que possam existir entre os diversos stakeholders. O quanto antes estas
diferenças forem identificadas, avaliadas e aprovadas, menores o riscos de que venham impactar o projeto.
O planejamento e controle do escopo requerem a análise de uma grande quantidade de informações que,
nem sempre estão disponíveis com a precisão e rapidez necessária.
O monitoramento constante permite a correção do rumo e melhoria do resultado, porém poucas
empresas possuem processos definidos e estruturados de gestão de mudança e gestão de escopo. O
processo de gestão de mudança impede que pessoas aumentem aleatoriamente o escopo, evita trabalhos
supérfluos ou extras (gold plate). Um projeto deve entregar ao cliente o que ele contratou, nem mais, nem
menos.
A decomposição do escopo em partes menores, através da EAP (estrutura analítica de projeto) facilita o
entendimento do escopo, do trabalho a ser realizado e a definição e alocação de recursos necessários à
execução (mão-de-obra, equipamentos, materiais, projetos). O alto grau de indefinição e incerteza no
escopo leva à ocorrência de um grande número de mudanças no escopo, fato este que aumenta em muito
o risco do projeto e a necessidade de implantação de uma área específica para o controle do escopo.
Para que se tornem viáveis economicamente ou para atender às janelas de oportunidade, exigem-se dos
empreendimentos de construção civil prazos cada vez menores. Para fazer frente à esta exigência tem-se
recorrido à engenharia simultânea, conhecida também como “fast tracking”. Nesta técnica, os projetos são
desenvolvidos paralelamente à execução do empreendimento, o que potencializa os riscos e dificulta em
muito a gestão de escopo. A utilização da engenharia simultânea exige maturidade da empresa, dos
processos e dos profissionais envolvidos. A engenharia simultânea reforça a importância da abordagem do
planejamento por ondas sucessivas, uma vez que o escopo vai sendo detalhado no decorrer do projeto.

4.1.2 Planejamento de médio prazo

Figura 10 – Ciclo de planejamento de médio prazo
Fonte: O Autor

18

O foco do planejamento de médio prazo é o detalhamento do planejamento de longo prazo de forma a
identificar e eliminar restrições à produção. Podemos entender como restrições atividades físicas e
gerenciais ou recursos (pessoas, projetos, capital, informações, equipamentos, necessidades físicas) que
impedem a execução. Este nível de planejamento tem como horizonte 60 dias com revisão mensal, tendo
como principal cliente a área de suprimentos. A eliminação de restrições deve ter prazo e responsáveis
definidos para sua eliminação. Para facilitar sua análise, as restrições devem ser agrupadas em categorias,
como por exemplo: contratos, projetos, equipamentos, mão de obra, entre outros.
Outros objetivos do planejamento de médio prazo são:

•Estudar métodos detalhados para execução do trabalho;
•Decompor as atividades em pacotes de trabalho gerenciáveis. São chamados lotes de produção.
Estes lotes devem permear todo o processo de gestão, ou seja, planejamento, execução,
monitoramento e controle. É a unidade básica da gestão da produção. Manter poucos lotes de
produção simultâneos facilita o dimensionamento e redução da equipe de suporte, bem como o
custo de logística interna;
•Gerar estoque de atividades sem restrição;
•Definir equilíbrio necessário entre carga de trabalho e capacidade produtiva de forma a atender os
fluxos de trabalho estabelecidos;
•Reduzir a parcela de atividades que não agregam valor ao processo produtivo.
A utilização do PERT fortalece esta etapa de planejamento uma vez que os cronogramas são frágeis em
relação à precedência, a sequencia lógica e física de execução e a sequencia de alocação de recurso.
Também ajuda na identificação de restrições a serem removidas.
É muito importante o envolvimento da equipe de segurança do trabalho nesta etapa de forma a identificar
requisitos que precisam ser atendidos (restrições) e para que haja coerência com as atividades da
segurança. O planejamento da segurança tende a exigir um planejamento mais detalhado nos métodos de
execução. Uma boa ferramenta para planejamento de respostas aos riscos é a APR – Análise Preliminar de
Riscos onde os mesmos são associados a cada pacote de trabalho, bem como as medidas de mitigação e
controle e os recursos e treinamentos necessários.
Para que este plano seja consistente, é importante a identificação das restrições associadas a cada atividade,
afim de que sejam removidas e aumentem confiabilidade ao plano de curto prazo que o sucederá. Caso
alguma restrição não tenha sido removida, o pacote de trabalho associado não deverá ser alocado para o
plano de curto prazo.
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A análise das restrições deve ocorre nos três níveis de planejamento, uma vez que existem recursos com
diferentes ciclos de aquisição (longo, médio e curto). Desta forma, recursos com longo ciclo de aquisição
devem ser eliminados no plano de longo prazo enquanto que recursos com baixo ciclo de aquisição são
gerenciados a partir do controle de estoque.
Chamamos atenção neste nível para o gerenciamento risco e gerenciamento de stakeholders.
Os principais produtos desta fase são uma lista de atividades que devem ser realizadas no período, relação
de restrições associadas a cada atividade e os responsáveis e prazos para removê-las, inclusive
programação de compra, contratação ou locação de recursos.
Abaixo discorreremos sobre gerenciamento de risco, um dos pilares da metodologia proposta.

Gerenciamento de Risco
Neste contexto, o esforço sistemático de olhar para fora e identificar riscos e oportunidades, de identificar
e gerências stakeholders e riscos é fundamente e será um divisor de águas entre o desempenho comum e o
diferencial competitivo duradouro.
O gerenciamento dos riscos tem como objetivo maximizar os eventos positivos e minimizar os impactos
negativos. Para isto são previstos processos de planejamento, identificação, análise, planejamento de
respostas, monitoramento e controle dos riscos do projeto. Estes processos interagem entre si e com
outras áreas de conhecimento e na prática eles até se sobrepõem (PMBOK, 2009).
Risco é um evento incerto, futuro, que, caso ocorra, impacta os objetivos do projeto. Suas causas podem
ser múltiplas (requisitos, premissas, restrições, etc.), impactando um ou vários objetivos ao mesmo tempo
(custo, prazo, qualidade, escopo, etc.). Estes riscos têm origem na incerteza inerente a todo projeto. Os
riscos podem ser conhecidos, ou seja, já foram identificados e analisados e possibilitam o planejamento de
respostas. Outros, entretanto, não permitem o gerenciamento proativo, sugerindo a criação de planos de
contingência. Risco já ocorridos podem ser denominados como problemas.
As empresas e seus stakeholders podem ter diferentes tolerâncias ao risco, indicando que riscos podem ser
assumidos em função do seu grau ou da recompensa associada. As respostas aos riscos refletem o
equilíbrio da organização entre assumi-los e evitá-los. O sucesso será obtido através de uma escolha
consciente afim de identificar ativamente e buscar o gerenciamento eficaz dos riscos durante todo o
projeto.
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4.1.3 Planejamento de curto prazo

Figura 11 – Ciclo de Planejamento de curto prazo
Fonte: O Autor

O principal objetivo deste nível é orientar diretamente a execução da obra através da elaboração
de programação detalhada para a melhor utilização dos recursos disponíveis. Deve combater a
incerteza e garantir o fluxo contínuo das atividades. É o princípio fundamental do conceito de “produção
protegida”. A produção protegida pode ser definida como a transformação do que deveria ser feito no que
pode ser feito. Possui horizonte quinzenal com revisão semanal.
A base de um sistema de produção é a estabilidade que apoia outras atividades e iniciativas de gestão. É
necessário proteger a produção contra variações e fatos indesejáveis internos e externos, advindos de
interações com diversos stakeholders (fornecedores, clientes, funcionários, empreiteiros, projetistas,
comunidade, órgãos legais (ambientais, ministério público, sindicatos, governo, entre outros).
Neste momento, é preciso analisar com profundidade o fluxo de processos, de modo a garantir a
variabilidade na produção que em sua maioria é gerada pela falta de materiais, falta de mão de obra, falta
de projeto ou de frente de serviço. Em suma, as maiores restrições são provenientes de gargalos de
logística, não de processo, por isto a importância do planejamento logístico definindo locais para descarga,
estocagem, transporte horizontal, transporte vertical, posicionamento de equipamentos, etc. A
identificação, monitoramento e remoção de restrições tem sido negligenciada pelo os gerentes de projeto
em construção civil.
Durante a programação, deve ser revista toda a alocação de recursos e sequencia de execução de forma a
identificar as possíveis interferências que causarão interrupções no fluxo, fazendo desta forma a
verificação final da ausência de restrições das atividades programadas.
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As atividades programadas devem estar bem definidas, quantificadas, serem exequíveis, sequenciadas e
com carga de trabalho adequada à capacidade das equipes.
Após a execução das atividades, deve ser avaliada a aderência da produção ao planejado (PPC% –
percentual de programação cumprida). Também é importante avaliar os motivos que impediram a
aderência plena da produção à programação e melhora-la semana após semana. A transparência na gestão
também aumenta a habilidade para descobrir e corrigir problemas antes que parem a produção.
A programação também deve conter atividades reserva, ou seja, atividades com baixa prioridade, que
possam ser realizadas em caso de impossibilidade de executar as atividades prioritárias ou em caso de
melhor produtividade. Do ponto de vista do planejador, um excesso de produtividade não previsto
também pode ser um problema, uma vez que consome recursos que podem não estar disponíveis,
transporte vertical e horizontal, materiais, equipamentos, etc.
É muito importante que o tempo de resposta para a correção de desvios percebidos seja o mais curto
possível. Para isto é necessária uma postura proativa visando à rápida implantação das ações corretivas
definidas.
É uma mudança de cultura, pois não se trata de cobrar produção da equipe e sim de definir em conjunto
com a equipe a melhor sequencia executiva, o momento correto para disponibilizar insumos, a
organização da equipe e os critérios de recebimento dos serviços. É preciso ter forte ênfase no
engajamento das equipes. O comprometimento deve ocorrer durante a reunião semanal, quando os
pacotes de trabalho são negociados, baseado no estado atual de execução da obra, nas datas definidas pelo
plano de médio prazo e pela capacidade de execução das equipes (figura 13). É importante que as
interferências que surgirem entre atividades sejam negociadas entre os responsáveis por cada uma das
partes. Também é importante programar as atividades de descarga, transporte vertical e horizontal de
material de forma a atender as atividades programadas.
Constitui o último nível de tomada de decisão. É importante evitar as tomadas de decisão no canteiro,
muitas das vezes realizada pelo metre e encarregados, sobre pressão do tempo, com pouca visão do todo e
que na maioria das vezes soluciona um problema e cria diversos outros.
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Data impostas
pelo plano de
médio prazo

Capacidade de
execução das
equipes

Atividades
complementares
necessárias

Estado atual do
empreendimento

Programação
Semanal

Figura 12 – Programação semanal
Fonte: O Autor

Este método de planejamento e controle da produção é denominado Last Planner e foi proposto por
Ballard (2000). Abaixo exemplo de uma planilha para programação semanal de atividades (figura 14).
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Figura 13 – Planilha de programação semanal
Fonte: O Autor
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5

Conclusões e Considerações Finais

Como principal objetivo deste trabalho, foi proposto um método de gerenciamento de projetos aderente
às boas práticas de gestão de projetos, do produto e da produção, levando-se em conta características
específicas do setor. Observou-se que o método proposta fortaleceu a habilidade de desenvolver novas
soluções, de cumprir prazos, de criar no empreendimento maior flexibilidade e capacidade de resposta e
de permitir encontrar o equilíbrio necessário entre ao planejamento antecipado e capacidade de

adaptação necessária à programação das atividades no canteiro.
O modelo proposto representa uma forma de gestão inovadora, diferenciada porque é baseada, sobretudo
na integração de princípios de gestão de projetos, gestão do produto e gestão da produção, estabelecendo
a aplicação conjunta de boas práticas, em que as várias partes são envolvidas e responsabilizadas. O
planejamento e o controle foram estabelecidos como um processo de vários níveis que se aproximam da
execução do projeto, com uma hierarquia de planos com visão a longo, médio e curto prazo.
A adoção do modelo Last Planner criou maior estabilidade no fluxo da produção, permitindo que o
planejamento fosse cada vez mais realista e cada vez mais próximo de um fluxo puxado. Verificou-se, de
forma empírica, uma melhor coordenação entre equipes de gestão da obra e executantes subcontratados,
criando um ambiente de confiança e de participação proativa na resolução das restrições, interferências e
redução da imprevisibilidade que afeta a produção.
Um dos pontos forte do modelo proposto é o fato deste ser bastante moldável em termos de detalhes
operacionais, permitindo o rápido ajuste aos imprevistos diários do canteiro de obra. Também é
importante ressaltar o fato das melhorias proposta são de baixo custo e adaptáveis a quaisquer alternativas
tecnológicas escolhidas.
Este trabalho também permitiu divulgar conceitos e princípios de gestão e aproximar os profissionais da
construção civil às inovações que têm sido desenvolvidas no mundo acadêmico. Ao longo do estudo
observou-se a inexistência de conhecimento por parte da maioria dos participantes do projeto sobre os
conceitos envolvidos.
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