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Resumo: A quebra de paradigmas na indústria da construção civil tem se tornado
rotineira, o crescimento vigente da concorrência, o aumento das exigências tanto do
consumidor quanto dos órgãos fiscalizadores, a preocupação com o bem-estar do
homem e a busca pela obtenção de um ambiente socialmente inclusivo, tem
alterado as metodologias dentro do setor. Dessa forma, buscando-se gerar um
trabalho inovador e que represente um modelo prático aplicável de como lidar, não
somente com os procedimentos gerais e necessidades de melhorias competitivas e
inclusivas do setor supramencionadas, mas também com as variáveis únicas de
cada novo projeto, de forma a capacitar as empresas e profissionais do ramo a gerilos com eficácia, fez-se o estudo de caso de uma obra próxima ao município
brasileiro de Teófilo Otoni - MG. Partindo das informações contidas no Guia
PMBOK®, (Project Management Body of Knowledge), e de conhecimentos técnicos
adquiridos pelos autores em projetos de construção civil, desenvolveram-se os
métodos e planos de gerenciamento abordados nesse estudo de caso. A
manutenção do escopo inicial com todos os parâmetros de qualidade exigidos,
atendendo aos anseios do cliente e comunidade envolvidos, bem como, a redução
em cerca de 20% do tempo e custo disponibilizados para a construção da obra, a
formação e aprimoramento da equipe, o cumprimento de metas e outros grandes
ganhos foram contabilizados, assegurando assim, a solidez da nova tecnologia
elaborada, o que traz consigo novos horizontes em gerenciamento de projetos no
domínio da construção civil.
Palavras-chave: Construção Civil. Gerenciamento de Projetos. Tecnologia.

Introdução

A Indústria da Construção Civil (ICC) representa um setor muito importante
para a economia brasileira, com papel multiplicador no processo produtivo, emprega
mão de obra de todas as classes e níveis de escolaridade. O setor também é um
grande auxiliador para a redução do déficit habitacional em todo o mundo, sendo
base para melhorias de infraestrutura com obras de portos, usinas, conjuntos
habitacionais, estradas, dentre outros.
Com a globalização e o evoluir das relações comerciais, grandes empresas
instalaram-se no Brasil nos últimos 50 anos, incluindo empresas da ICC. Tal
inserção aumentou a concorrência, a logística de informações e também a
possibilidade de escolha dos clientes, forçando as empresas brasileiras do ramo a
buscarem a melhoria de seus processos de produção.
Essa facilidade na comunicação e difusão de informações criou um ambiente
com melhorias constantes nos sistemas de gestão, que são discutidas cada vez
mais, tanto nos escritórios como também nas escolas de engenharia civil em todo o
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mundo. Seja em obras de arte (obras de grande porte), ou em pequenos
empreendimentos, tornou-se um ponto de partida para o sucesso de qualquer um
destes aplicar nas fases de seus projetos, conceitos relacionados à racionalização
de recursos e planejamento.
Dessa forma, a gestão que outrora era basicamente empírica – baseada
apenas em conhecimentos aprendidos no dia-a-dia dos canteiros – tem se voltado à
busca de embasamentos também teóricos e sistematizados, aplicados ao setor,
como ferramenta essencial para minimizar incertezas aos construtores e a seus
empreendimentos.
Sobretudo em momentos de crise e recessão econômica, como a atual
enfrentada pela indústria e comércio brasileiro nos anos de 2015 e 2016, somado
ainda a características intrínsecas do setor, como grande sensibilidade a variações
econômicas, tais ferramentas de gerenciamento devem ser buscadas e aplicadas.
Períodos de recessão diminuem os investimentos no setor, reduzindo na
maioria das vezes as margens de lucro das empresas e elevando preços de
materiais e insumos, exigindo ainda mais da equipe de gestão na administração dos
recursos disponíveis para investimentos. Por isso, a gestão dos projetos deve
preocupar-se com fatores como mão de obra, custos, escopo, tempo, negociações,
administração de conflitos, viabilidade econômica, e demais outros que podem ser
listados em se falando de projetos.
O gerenciamento de projetos, segundo o Guia PMBOK, representa a
utilização de conhecimentos, ferramentas e técnicas disponíveis às ações e
operações de um projeto, com o intuito de atender suas exigências e premissas.
Segundo o PMI (2013, p. 8) isso deve ocorrer “(...) pela integração dos processos de
iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento”.
O gestor de projetos tornou-se então, nesse contexto, o principal ator da
visualização dos problemas futuros, da remediação dos existentes, da mudança de
escopo do projeto – caso necessário, da determinação dos recursos a serem
empregados em cada fase do projeto e de efetuar a ligação entre setores,
colaboradores e interesses, não permitindo o distanciamento dos diversos
componentes da corporação do foco determinado.
Para tanto, esse gestor deve pautar suas decisões em métodos testados e ter
preparo para enfrentar novos problemas. O entrave relacionado a essa necessidade
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de se embasar em bons métodos no setor está no fato de não se encontrar
metodologias completas, que tentem cercar o máximo de variáveis possíveis, dando
diretrizes de como geri-las. Visto a gama de possíveis tipos projetos, gerar guias
para reduzir as incertezas e riscos ao sucesso de um novo projeto é algo que deve
ser feito com cautela.
Por isso, muitos gerentes de projetos erram por falta de diretrizes, e não por
ausência de capacidade intelectual. A visão de projeto exige uma maturidade,
experiência, e estudo na área, algo que muitos profissionais ainda não possuem.
Em análise, percebe-se nos canteiros, que a falta de mão de obra
especializada aliada às falhas de gestão tais como falta de monitoramento nos
processos construtivos, ausência de gerenciamento, de organização nos insumos,
de critérios para melhorar o desempenho produtivo e de gestão e tecnologias
produtivas, contribuem para um aumento significativo no desperdício dos insumos e
também para os recorrentes atrasos das etapas construtivas, elevando assim, os
custos imobiliários e os riscos dos empreendimentos.
Contudo, riscos sempre existirão em se falando de gerenciamento de
projetos, ainda que se tenha muito preparo para lidar com novas obras. Ou seja, não
existe

um

projeto

isento

de

contratempos

e

problemas,

entretanto,

um

gerenciamento racionalizado deve reduzi-los pela coordenação mais eficiente de
recursos em todas as áreas, pela possibilidade de prever possíveis problemas, e
ainda por solucionar de forma menos danosa, as eventualidades que possam
acontecer.
Dessa forma, para suprir as deficiências de gerentes de projetos e equipes
relacionadas à gestão de obras de construção civil, o objetivo principal desse
trabalho foi gerar uma metodologia abrangente para ser aplicada no setor. Para isso,
uma análise final deveria ser feita, aferindo assim, os ganhos possíveis de se
alcançar por sua utilização.
Tomou-se como base teórica principal o Guia PMBOK do Project
Management Institute, PMI, que foi desenvolvido por uma série de profissionais em
diversas áreas de atuação no mercado de trabalho. Tal base teórica foi escolhida
com o intuito de cercar ao máximo problemas e falhas na gestão de projetos de
construção civil, desde sua concepção, até as fazes finais de entrega. Por ser um
estudo de caso, possibilitou a real aplicação teórica do conteúdo desenvolvido na
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construção da obra trabalhada, e assim também a avaliação de seus diversos
ganhos e possibilidades, que se aplicam diretamente a outras obras.
O empreendimento, que nesse caso foi a construção de uma escola, ocorreu
em Minas Gerais, no ano de 2012, por meio de “Licitação Pública”, vencida por
determinada empresa privada, a qual não será especificada neste projeto por razões
de confidencialidade, em um município que possui atualmente uma população em
torno de 31 mil habitantes sendo considerado polo regional, atendendo mais de 30
municípios da mesorregião do Vale do Rio Doce (IBGE, 2013). A verba destinada
pelo cliente à empresa contratada deveria atender todas as premissas firmadas em
contrato para a execução da obra.
Principalmente em se falando de obras públicas, temos empreendimentos em
que são empregados grandes capitais em licitações, mas por existirem critérios
como o de menor preço, as empresas vencedoras acabam por serem responsáveis
por obras das quais se exige uma grande otimização e racionalização de recursos.
Assim, retrabalhos e demais problemas supracitados, entre outros, não podem mais
ser encontrados com frequência nas obras, pois o risco de estourar um orçamento é
muito alto.
Enfim, por se tratar de uma obra na qual se utilizaram diversas ferramentas e
técnicas de gerenciamento de projetos, e, cujos resultados foram integralmente
aferidos, a mesma foi tida como um modelo de gestão, que visa auxiliar no
planejamento e execução de obras de construção civil.

Materiais e Métodos

Partindo da pesquisa bibliográfica, e da atuação na área de projetos e na ICC
pelos pesquisadores, elaborou-se uma metodologia que racionalizou os processos
vividos na empresa em estudo. No decorrer dos anos, tanto os parâmetros de
avaliação, como também as ferramentas de gestão foram sendo melhoradas, se
tornando mais atuantes e precisas.
Aliando então prática, teoria, e informações já mensuradas e documentadas
na literatura de gerenciamento de projetos (periódicos, livros, artigos, entre outros),
sobretudo as apresentadas no guia PMBOK, elaborou-se os chamados “Planos de
Gestão em Projetos na Construção Civil”.
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Como a fundamentação teórica principal para a elaboração da metodologia
aplicada no trabalho foi o Guia PMBOK, essa foi considerada a principal fonte
bibliográfica dessa pesquisa pela consistência de seus estudos e por ser elaborada
pelo PMI, organização certificadora de gerentes de projetos por todo o mundo. Seu
desenvolvimento compartimentado em 10 áreas de conhecimento foi utilizado para a
elaboração dos planos de gestão aqui estudados. Fundado na década de 60, nos
EUA, o PMI, tinha “(...) o objetivo de promover o desenvolvimento da gerência de
projetos, divulgar as tecnologias e os métodos de treinamento para o
gerenciamento”. (CODAS, 1987, p.33).
A pesquisa desenvolvida baseou-se então, em dados compilados a partir da
obra de construção de uma escola efetuada em 2012, uma das obras mais recentes
em que se utilizou essa metodologia. O escopo do projeto, a construção de uma
escola pública, foi composto de 10 (dez) salas de aula, 02 (dois) blocos de 02 (dois)
pavimentos cada (interligados por rampa e escada de acesso), 01 (uma) quadra
poliesportiva coberta com arquibancada, 01 (um) vestiário, 01 (um) reservatório
subterrâneo com sistema de bombeamento e, urbanização paisagística.
Em sequência, com a aplicação dos planos de gerenciamento de projetos, e
com as avaliações cabíveis descritas em trabalhos acadêmicos anteriores,
elaboraram-se planilhas, tabelas e fez-se o levantamento das demais informações
da obra. Esse estudo posterior, durou cerca de três anos, para finalmente, mensurar
os ganhos e lições importantes a serem aprendidas, o que possibilitou também a
formalização final da pesquisa dentro da universidade.
Gil (2002, p.17) define ainda o termo pesquisa: “(...) procedimento racional e
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são
propostos”, podendo ainda ser classificado com base em seus objetivos e também
de acordo com os procedimentos técnicos utilizados. Demo afirma que a pesquisa
compreende “(...) uma atitude, um questionamento sistemático, crítico e criativo,
mais a intervenção competente na realidade, ou o diálogo crítico permanente com a
realidade em sentido teórico e prático”. (DEMO, 1996, apud KAUARK, 2010, p. 25).
Ou seja, se efetuada da maneira conveniente, a pesquisa acadêmica une os
dados e conhecimentos existentes no seu tema de estudo a uma aplicação prática e
sistemática dos mesmos. E, dessa forma, possibilita a resolução de problemas e a
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estruturação de um trabalho no qual seus resultados estejam alinhados à realidade
verificada no dia-a-dia do setor.
Por envolver levantamentos bibliográficos e análise das exemplificações
utilizadas, essa pesquisa pode ser considerada como exploratória (pelos seus
objetivos). Também pode-se considerá-la um estudo de caso (pelo procedimento
técnico utilizado), prendendo-se a determinados objetivos que foram estudados de
forma aprofundada.
Os planos de gerenciamento são documentos que nasceram então, de dez
áreas de conhecimento apresentadas pelo PMI no PMBOK. Segundo o Guia, PMI
(2013), essas dez áreas são verificadas em variados tipos de projetos, mesmo que
não necessariamente precisam aparecer em todos os projetos concomitantemente.
Contudo, todas foram utilizadas, no intuito de se obter uma base sólida e o mais
abrangente possível para as obras de engenharia. São elas listadas abaixo, e de
certa maneira resumem o objetivo de cada plano:
1) Gerenciamento da integração do projeto: envolve os processos e
atividades que buscam identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os
processos inclusos nos grupos de um projeto. Desenvolvimento do Termo
de Abertura, do plano de gerenciamento de projeto, orientação e execução
do projeto, monitoramento e controle do trabalho do projeto, realização de
controle integrado de mudanças e encerramento do projeto ou fase atuante
envolvem processos dessa área de conhecimento. (Originou o Plano de
Gerenciamento da Integração)
2) Gerenciamento do escopo do projeto: Representa uma área do
conhecimento substancial para a conclusão de um projeto, pois nela são
determinados todos os processos necessários para a sua execução. O
gerenciamento do escopo do projeto trabalha em torno principalmente da
coleta de requisitos, e definição do escopo do projeto antes do seu início.
Seus processos principais são: Coletar requisitos, definir o escopo, criar a
EAP, verificar o escopo e, por fim, controla-lo. (Originou o Plano de
Gerenciamento do Escopo)
3) Gerenciamento do tempo do projeto: Compreende os processos
destinados à realização da conclusão do projeto num prazo determinado.
Seus processos incluem a definição, o sequenciamento, a estimativa de
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recursos, estimativa de durações, desenvolvimento e controle do
cronograma das atividades. (Originou o Plano de Gerenciamento do
Tempo)
4) Gerenciamento dos custos do projeto: Engloba os processos destinados
a estimar, orçar e controlar custos para que se possa concluir o projeto
dentro de um orçamento aceito. Seus processos basicamente são: estimar
os custos, determinar o orçamento e controlar os custos. (Originou o Plano
de Gerenciamento dos Custos)
5) Gerenciamento da qualidade do projeto: Envolve os processos e todas
as atividades necessárias para gerenciar, delegar responsabilidades,
objetivos e políticas de qualidade para que a conclusão do projeto venha
acompanhada da concretização das necessidades que o levaram a existir.
Planejar a qualidade, realizar a garantia da qualidade e o controle da
qualidade são seus processos principais, ou seja, visam sempre à melhoria
dos processos de uma corporação e devem existir durante todo o ciclo de
vida do projeto. (Originou o Plano de Gerenciamento da Qualidade)
6) Gerenciamento dos recursos humanos do projeto: Nesse grupo
constam os processos que organizam e gerenciam as equipes do projeto,
sendo compostas por pessoas cujas ocupações são atribuições dadas por
esse grupo. Seus processos principais são: o desenvolvimento do plano de
recursos humanos, a mobilização, o desenvolvimento e o gerenciamento
da equipe de projeto. (Originou o Plano de Gerenciamento dos Recursos
Humanos)
7) Gerenciamento das comunicações do projeto: é composto pelos
processos que garantem a geração, coleta, distribuição, armazenamento,
recuperação e destinação final das informações a respeito do projeto de
forma a garantir a conexão e fluidez nas comunicações entre pessoas e
informações. Para tanto, conta com os seguintes processos: Identificar as
partes interessadas, planejar as comunicações, distribuir informações,
gerenciar as expectativas das partes interessadas e, por último, reportar o
desempenho. (Originou o Plano de Gerenciamento das Comunicações)
8) Gerenciamento dos riscos do projeto: Origina os processos de
identificação, análise, respostas, monitoramento e planejamento da gestão
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de riscos de um projeto. Planejar o gerenciamento de riscos e elaborar o
plano de riscos envolve identificar esses riscos, realizar a análise
quantitativa e qualitativa dos mesmos, e ainda planejar respostas, sempre
baseadas

no

monitoramento

e

controle.

(Originou

o

Plano

de

Gerenciamento dos Riscos)
9) Gerenciamento das aquisições do projeto: Nesse grupo estão
compreendidas atividades (processos) como: planejar, realizar, administrar
e encerrar aquisições. Esses processos avaliam e controlam mudanças em
contratos, administram contratos externos, e atuam na compra e aquisição
de equipamentos e serviços necessários para a efetivação da conclusão do
projeto. (Originou o Plano de Gerenciamento das Aquisições)
10) Gerenciamento das partes interessadas do projeto: Essa nova área de
conhecimento, apresentada apenas na quinta edição do Guia PMBOK,
atua com processos que visam identificar as partes interessadas, planejar
seu gerenciamento, e ainda gerenciar e controlar o engajamento das
mesmas. Esse plano possibilita o atendimento às necessidades de todos
que possam se relacionar com o empreendimento e tem poder de
influenciar o andamento do seu projeto. A grande importância dada aos
chamados stakeholders é justificada pelo fato da sua presença em todos os
tipos de projetos e de sua capacidade de influenciá-lo consideravelmente.
(Originou o Plano de Gerenciamento das partes Interessadas).O PMBOK,
PMI(2013) explica:
Todos os projetos têm partes interessadas que são afetadas ou podem
afetar o projeto de uma maneira positiva ou negativa. Embora algumas
partes interessadas possam ter uma habilidade limitada de influenciar o
projeto, outras podem ter uma influência significativa no projeto e nos seus
resultados esperados. A habilidade do gerente de projetos de identificar e
gerenciar essas partes interessadas de maneira apropriada pode fazer a
diferença entre o êxito e o fracasso. (PMI, 2013, p. 391).

O Guia PMBOK é um exemplo de como a documentação e parametrização de
metodologias

e

informações

facilita

no

entendimento

e

organização

do

conhecimento. Por isso se torna tão importante formalizar as metodologias de uma
instituição e de seus empreendimentos, pois isso fornece dados para a avaliação
contínua de resultados, lucros, perdas, riscos, imprevistos, fornecedores e eficácia
dos projetos. Quando há uma sistematização nesse nível, o crescimento dá própria
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instituição pode ser estudado e melhorado, passo que garante um maior controle
das práticas de gerenciamento nos diversos setores. Além disso, quando
disponíveis, esses dados podem ajudar outras empresas e gerentes a evitarem
problemas recorrentes em seu ramo de atuação, ainda que cada empresa tenha
suas peculiaridades. Kerzner (2006, p. 17) confirma dizendo que “Dificilmente duas
empresas irão gerenciar projetos da mesma forma: a implantação da gerência de
projetos deve ter por base a cultura da organização”.
Gonçalves e Melhado (2011) afirmam que a prática da parametrização não é
recente, e sim antiga, sendo que foi amplamente utilizada e compreende um
parâmetro muito conhecido no mercado da construção civil para se estimar custos
no início de um empreendimento, um exemplo disso é o custo por metro quadrado
de construção concluída, porém, pode haver um grande distanciamento dos valores
reais de uma obra. Por isso, a criação de uma metodologia de fácil aplicação se
torna vital para as empresas, para a obtenção de eficiência e eficácia no processo
do projeto. Para os autores o processo de parametrização “(...) é evolutivo e deve
ser aprimorado a cada novo projeto comparando-se criteriosamente as estimativas
paramétricas com as quantidades e custos advindos do projeto e das contratações”
(GONÇALVES, MELHADO, 2011, p.22. Assim, a estimativa de custos de uma obra
deve partir previamente da existência de uma estrutura organizada dos serviços e
processos do projeto.
O gerenciamento de um projeto quando documentado permite a formação de
um arcabouço técnico que pode auxiliar no diagnóstico das causas e consequências
dos problemas enfrentados por uma organização na execução de seus
empreendimentos, além de prover uma base para estudos sobre o fracasso ou
sucesso de projetos já realizados. Por isso, além da pesquisa bibliográfica e das
práticas de planejamento apresentadas, também foram utilizados modelos de
documentação de obras de construção civil, fundamentais para a contextualização
do trabalho, dentre os quais, destacam-se:


Planilha Vencedora da Obra;



Projeto Executivo da Obra;



EAP básica de Obras de Edificação;



Índices de produtividade atualizados;
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Estimativas de Recursos;



Cronogramas;



Índices atualizados de custos;



Composições de Preços Unitários (CPU’s);



Instruções de trabalho;



Especificações de Serviços e Materiais;



Fluxogramas;

Como uma das principais ferramentas citadas, a Estrutura Analítica de Projeto
(EAP), consiste no sequenciamento de todas as tarefas referentes a um projeto.
Nesse sentido, Melo (2010, p. 196) sustenta que “o sucesso do gerenciamento
depende de um minucioso planejamento para definir os objetivos do projeto com um
nível de detalhes suficiente para suportar uma gestão eficaz”.

O PMBOK define EAP como sendo a:
(...) decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado
pela equipe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar as
entregas requeridas. A EAP organiza e define o escopo total do projeto e
representa o trabalho especificado na atual declaração do escopo do projeto
aprovada. (...). (PMI, 2013, p.126).

Para Bomfin, Nunes e Hastenreiter (2012, p. 62), “o projeto é dividido em
fases que formam um ciclo de vida. Pode ser dividido de acordo com o projeto e a
organização, mas todo projeto deve ter início e fim definidos”. Por isso, o
gerenciamento deve aplicar-se a todas essas fases, e para isso, os planos de
gerenciamento também devem prever melhores formas de ação em cada uma delas,
o que justifica o uso de ferramentas que sequenciam e decompõem o escopo do
projeto, como a EAP.
Melo (2010) enumera diversos benefícios da aplicação dessa estrutura em
projetos, dentre elas destacam-se a clareza na divisão de tarefas, uma melhor visão
do projeto em sua totalidade, possibilidade de estimativas de tempo e custo mais
precisas, organização e definição de escopo do projeto, entregas repartidas em
atividades mais simples e gerenciáveis, permite a elaboração de instrumentos de
medida de controle de performance, facilita a avaliação de objetivos do projeto,
assim, o projeto pode ser representado por um conjunto de partes estruturadas e
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entendidas de forma hierárquica. O autor ainda afirma que a criação de uma EAP
constitui a principal etapa do planejamento.
A seguir, na Figura 1, tem-se apresentado em forma de fluxograma
simplificado, a EAP do projeto estudado, tendo ainda a sua correlação com os
planos de gerenciamento desenvolvidos:
Figura 1: Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Valle et al. (2010) asseguram que ferramentas como a EAP, o Diagrama de
Barras (gráfico de Gantt), o Diagrama de Rede, a Técnica do Valor Agregado (TVA),
o Diagrama de Causa e Efeito, o Diagrama de Pareto, o Diagrama de Árvore, a
Matriz de Responsabilidades, as planilhas, os formulários, os gráficos e os
instrumentos informatizados de gerenciamento (softwares) podem ser destinados à
obtenção de um produto ou resposta específica, além do fato que aumentam a:
Revista Científica Vozes dos Vales – UFVJM – MG – Brasil – Nº 09 – Ano V – 05/2016
Reg.: 120.2.095–2011 – UFVJM – QUALIS/CAPES – LATINDEX – ISSN: 2238-6424 – www.ufvjm.edu.br/vozes

- 13 (...) precisão de informações, conduzem a ganhos de produtividade e de
racionalidade das decisões. (...) ampliam a clareza dos critérios, objetivos, a
objetividade das avaliações, a visibilidade dos dados e a percepção dos
efeitos das ações a serem desenvolvidas. (VALLE et al., 2010, p.145).

Outro importante item para o controle de um projeto é o cronograma (ver
Figura 5 em Anexo), (2010, p.53) complementa essa afirmativa expondo que “O
processo de desenvolver o cronograma é o ponto central do planejamento”. Esse
item anexa a cada atividade seu tempo de duração – com datas de início e término
das atividades, custo, e ainda a uma tarefa sucessora e percussora, seccionando o
projeto em partes cada vez menores que permitem ao gestor um maior controle de
seu projeto, evitando assim possíveis erros. Toda essa sequência organizada pode
ser apresentada em planilhas ou ainda de forma esquemática, em diagramas.
Com base nessas premissas e ferramentas apresentadas, pode-se buscar
novos padrões que se apliquem na indústria da construção civil, indústria essa
pautada basicamente na elaboração, implementação e execução de projetos, que
envolvem grande contingente humano e aquisições de materiais e serviços.
Abaixo, na Tabela 1, tem-se a Matriz de Responsabilidade da obra
envolvendo

parte

dos

colaboradores

do

projeto

(Engenheiro

responsável,

Encarregado, Apontarife e Técnico de Segurança do Trabalho) no intuito de
demonstrar como é feita a distribuição das responsabilidades nesse caso:

Tabela 1 - Matriz de responsabilidade – Engenheiro/ Encarregado/ Apontarife/ Tec. Segurança

APONTARIFE
TEC.
SEGURAÇA

ATIVIDADES DO SGQ

ENCARREGAD
O

ENG.º
RESPONSÁVEL

FUNÇÕES

Execução do Plano de Gestão da Qualidade

R

Execução do Plano de Gerenciamento do Projeto

R

Monitoramento dos indicadores da qualidade específicos da obra

R

C

R

C

Organização e controle dos arquivos de procedimentos, registros e
documentos da obra.
Interface

com

subcontratados

serviços

especializados

de

engenharia

R

C
C

C
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Análise crítica de projetos

R

C

Guarda dos dispositivos de medição e monitoramento (instrumentos
calibrados)
Solicitação de materiais controlados

APONTARIFE
TEC.
SEGURAÇA

ENCARREGAD
O

ATIVIDADES DO SGQ

ENG.º
RESPONSÁVEL

FUNÇÕES

R

C

R

C

R

Inspeção, manuseio e armazenamento de materiais controlados
Inspeção, ensaios e registro de aprovação de serviços controlados

R

Gerenciamento de contrato de terceiros

R

Preservação dos serviços executados

C
R

Acompanhamento das não conformidades encontradas

R

C

Acompanhamento das ações corretivas e preventivas propostas

R

C

Recepção e acompanhamento das auditorias internas da qualidade

R

C

Treinamentos nos procedimentos operacionais

R

C

Treinamento e segurança do trabalho (NR – 18)

R

Controle da propriedade do cliente

R

C

Rastreabilidade do concreto estrutural

R

C

C

Inspeção final e entrega da obra

R

C

C

C

Treinamentos segurança

C

R

Inspeção de canteiro

C

R

Legenda: R - Responsável / C - Corresponsável
Fonte: Elaborado pelo autor.

Além dos responsáveis por cada atividade, também os próprios serviços
previstos foram estudados e inseridos nas chamadas “IT’s” (Instruções de Trabalho),
que enumeradas e documentadas, conforme a tabela 2 a seguir, apresentam o
sequenciamento prático das ações, observações importantes, materiais utilizados,
ilustrações, equipamentos de proteção individual necessários, entre outros
elementos que visaram a clara explicação do serviço para sua correta realização,
evitando assim retrabalhos.
Revista Científica Vozes dos Vales – UFVJM – MG – Brasil – Nº 09 – Ano V – 05/2016
Reg.: 120.2.095–2011 – UFVJM – QUALIS/CAPES – LATINDEX – ISSN: 2238-6424 – www.ufvjm.edu.br/vozes

- 15 -

Tabela 2 - Serviços Controlados Aplicáveis
SERVIÇO

EM USO

IT 01 - Terraplenagem

X

IT.01B - Compactação de Aterro

X

IT.02 - Locação de Obras

X

IT.03A - Execução de Fundação – Tubulão

X

IT.04 - Execução de Formas

X

IT.05 - Montagem de Armadura

X

IT.06 - Concretagem de Peça estrutural

X

IT.08A - Execução de Alvenaria Não Estrutural

X

IT.8B - Encunhamento

X

IT.10 - Assentamento de Azulejo em Parede

X

IT.11A - Execução de Reboco-Emboço Interno em Argamassa

X

IT.11C - Execução de Emboço Externo em Argamassa

X

IT.11 D - Execução de Reboco Externo em Argamassa

X

IT.12 - Execução de Contra Piso

X

IT.14 - Revestimento de Piso em Cerâmica

X

IT.15A - Execução de Pavimentação Interna e Externa em Concreto

X

IT.17B - Execução de Impermeabilização com Argamassa Polimérica

X

IT.18A - Execução Cobertura em Fibrocimento ou Metálica, Estrutura e Telhamento

X

IT.18B - Execução Cobertura em Telha Cerâmica

X

IT.19A - Instalação de Batentes e Portas

X

IT.19B - Instalação de Portas Prontas

X

IT.20B - Instalação de Janelas de Aço

X

IT.21B - Execução de Pintura Interna Sobre Massa Corrida

X

IT.23A - Execução de Instalação Elétrica

X

IT.24 - Execução de Instalação Hidro-sanitária

X

IT.25 - Instalação de Bancadas, Louças e Metais

X

IT.26 - Produção de Concreto e Argamassa

X

IT-27 - Execução de Laje Pré-Moldada

X

IT.28 A - Execução Chapisco Externo

X

IT.28 B - Execução Chapisco Interno

X

IT.29 – Rejuntamento

X

IT.31 - Execução de Tapume

X

IT.32 - Piso em Marmorite

X

IT.33 - Execução de Canaletas de Concreto

X

IT.34 - Execução de Vergas e Conta-Vergas

X

IT.35 - Plantio de Grama - R00

X

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Abaixo é apresentado, na Figura 2, a Instrução de Trabalho “IT.24” da tabela
2 acima como exemplificação.

Figura 2: IT.24 – Execução de Instalação Hidro-sanitária – Parte. 1/2

Fonte: Elaborado pelo autor.
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- 17 Figura 2: IT.24 – Execução de Instalação Hidro-sanitária – Parte. 2/2

Fonte: Elaborado pelo autor.

Todos esses documentos enfim possibilitaram que os processos de trabalho
no canteiro de obras não mais fossem esporádicos, mas seguissem uma linha de
raciocínio lógico controlada pelo gerente de projetos.
Dessa maneira, houveram mudanças nos padrões executivos com base em
planejamentos mais complexos e técnicos, mas que ainda apresentassem certa
praticidade em sua aplicação, e não somente embasados em um simples
cronograma

pregado

na

parede

dos

escritórios

das

construtoras

como

corriqueiramente pose-se verificar.
Também o próprio cronograma, a partir da EAP, do estudo minucioso dos
custos dos materiais, do tempo de duração e valor dos serviços implementados, e
do sequenciamento das ações, se fez mais preciso e consistente.
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Cada um dos 10 Planos de Gerenciamento elaborados envolvem ainda
treinamentos necessários para cada tipo de mão de obra empregada, objetivos,
estratégias, materiais utilizados, responsáveis técnicos por cada processo,
equipamentos críticos, programação de auditorias e reuniões para melhor
comunicação e qualidade da difusão de informações, destino final de cada tipo de
resíduo sólido e líquido, cronogramas do projeto, distribuição de horas de trabalho,
histograma da mão de obra, entre diversas outras informações que foram
importantes para possibilitar o real controle e monitoramento do projeto.
Das ferramentas utilizadas, também se destaca o chamado “Termo de
Abertura do Projeto”, um documento base aos planos de gerenciamento. De acordo
com Melo (2010), o termo visa oficializar o início das atividades do projeto a ser
executado, e delimitar as principais informações respectivas ao mesmo. Além disso,
o Termo de Abertura apresenta os “marcos” do projeto, ou seja, os principais
produtos a serem entregues referentes ao planejamento e execução das atividades.
(VARGAS, 2005)
De forma resumida, seus principais tópicos são:
 Visão geral do escopo
 Objetivos do projeto
 Orçamento disponível para o projeto (preço de venda)
 Expectativas do Cliente
 Expectativas da empresa contratada
 O produto
 Escopo
 Marcos de entrega
 Custo limite para o projeto (desembolso)
 Partes interessadas no projeto
 Premissas
 Restrições
 Equipe do projeto
 Origem do projeto
 Exclusões do escopo
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O plano que interliga todos os outros planos ao Termo de Abertura é o Plano
de Gerenciamento da Integração, feito com base também no projeto executivo da
obra. Assim, tem-se de forma interligada e comunicável, todos os planos e também
partes do projeto, unindo clientes, comunidade local, empreiteiros, equipamentos,
mão-de-obra, escritório, e quaisquer outras variáveis a um foco único. E esse foi o
principal ponto que determinou o bom andamento do projeto, a unicidade.
Também se utilizou-se de softwares como MS-Project e MS-Excel para
elaborar planilhas, gráficos e sistematizar as informações do projeto. No âmbito
internacional, têm-se variados trabalhos que relacionam o gerenciamento de
projetos a uma série de estudos e questionamentos que passam por áreas como
sustentabilidade ambiental e social, produtividade, custos de contingencia de riscos,
orçamentos, e também a importância da utilização de softwares como esses, dentre
outros variados temas, aplicados como forma de aporte para uma gestão efetiva dos
projetos do setor. Tais estudos demonstram o quão complexo pode ser a avalição e
entendimento de um empreendimento, e reforçam a necessidade de conhecimento a
certa das melhores práticas em gerenciamento por parte dos gestores.
A utilização de softwares se tornou grande auxiliadora dos gerentes de
projetos, e se voltou à resolução de problemas no planejamento e gestão de tarefas
na construção civil. Liberatore et al. (2001) investigaram a utilização de softwares de
gerenciamento de projetos na construção civil nos EUA. Após a coleta de dados
como demografia, ambiente de trabalho, padrões de utilização do software,
utilização de técnicas analíticas e gestão de dados, através de um estudo empírico
que rendeu 240 respostas (taxa de resposta de 35%). Seus resultados apontaram
uma grande diferenciação dos profissionais do setor no que tange características,
necessidades e preferências. Em comparação, verificou-se que os profissionais mais
experientes, tendem a trabalhar em uma menor quantidade de projetos, com um
número maior de atividades, e por isso aprofundam muito mais na análise do
caminho crítico para o planejamento e controle. Os autores asseguram que para
melhorar o impacto na pratica, a elaboração de novas metodologias de
planejamento e controle devem conter a interação de técnicas analíticas com
softwares de gerenciamento de projetos, e que as técnicas utilizadas dependem do
número de atividades do projeto selecionado.
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Bechor et al. (2010) apresentaram dados de suas pesquisas, que apontam
que nos Estados Unidos, é muito presente o uso do gerenciamento de projetos
através de softwares. Em seus levantamentos constatou-se o percentual de
utilização dos principais programas de gerenciamento de projetos existentes:
Primavera (com 64% dos usuários), MS Project (com 24% dos usuários), e demais
programas como OPLAN, Microsoft Excel, softwares de propriedade governamental,
CBCM e CA Super Projetct, que juntos correspondem a cerca de 12% dos usuários
de forma geral.
Vukomanović et al. (2002) estudaram a aplicação do gerenciamento no leste
europeu. Segundo os autores, a gestão de projetos ainda é desconhecida por
empresas de construção e os softwares para gerenciamento mais utilizados nessa
região não são semelhantes aos empregados no Oriente Médio, Europa Ocidental
(oeste europeu) e Estados Unidos, o que indica uma forma de operar muito diferente
dos países desenvolvidos. Isso, segundo os autores, reflete de forma negativa no
gerenciamento de projetos, pois nos países desenvolvidos, a escolha dos softwares
é pautada na máxima possibilidade de avaliação de custos das operações, com o
Primavera e Ms-Project. Na Europa Oriental, tem-se o Microsoft Excel como o mais
empregado por contratantes, consultores e investidores.
Tanto o gerenciamento, como também suas ferramentas, devem ser
corretamente utilizadas para a geração de bons resultados. Ali et al. (2004), EUA,
pesquisaram as características dos usuários de softwares de gerenciamento de
projetos em variáveis como: facilidade de uso, qualidade da informação e
funcionalidade; avaliaram também aspectos dos projetos, como tamanho da
organização, do projeto em si, e sua complexidade; e, por fim, seu impacto final no
sucesso e desempenho do mesmo. Como resultado, constataram o aumento da
eficiência nos postos de trabalho dos usuários, que adquiriram maior controle sobre
os processos e vivenciaram um aumento da probabilidade de conclusão bemsucedida. Segundo os autores, os gerentes de projeto que lidam com projetos
complexos maiores são mais propensos a utilizar softwares de gerenciamento e
dessa maneira ganhar mais vantagens do que aqueles que utilizam para a gestão de
pequenos projetos, ou projetos de pouca complexidade.
Nesse panorama é importante ressaltar que o Brasil ainda tem poucos
trabalhos na área e sustenta práticas estagnadas e grande resistência à aplicação
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de inovações, como novas práticas de gerenciamento e a utilização de novos
softwares como ferramentas para melhoria da sua gestão.
Em contrapartida, a Figura 5 em anexo apresenta o Cronograma elaborado
da obra, no formato do Gráfico de Gantt, a partir do estudo prévio do
empreendimento e do entendimento do melhor sequenciamento das atividades
necessárias à sua entrega final aliado à utilização do software Ms-Project 2013.

Resultados e Discussão

Pode-se enumerar diversos resultados desejados para um projeto de
engenharia. Normalmente, por uma visão imediata, espera-se que esses sejam
primeiramente lucrativos para seus executores, contudo, é possível relacionar a
esse lucro outros fatores que caracterizam o sucesso de um empreendimento desse
tipo, de maneira a atingir também os colaboradores da empresa, o meio ambiente e
as partes interessadas, por exemplo.
Nesse contexto, Ferreira (2015), considera a ICC um setor com produtos
caros, com baixa qualidade, em que o foco principal está relacionado à obtenção de
novas

unidades,

com

projetos

confusos,

fragmentados,

alta

difusão

de

responsabilidades, mão de obra pobremente qualificada, com índices altos de
acidentes, com empresas em geral muito fracas (sem força política, tecnologia, baixa
inteligência competitiva e lucros em torno de 5%), resistente a inovações e sujeita de
maneira vulnerável a intempéries e incertezas. O autor enumerou outros resultados
esperados ao futuro da construção civil com a aplicação de planejamento, controle e
gerenciamento de projetos:


Indústria flexível, baseada em conhecimento e receptível a tecnologias e
modelos de negócio inovadores;



Economicamente sustentável;



Perdas reduzidas, reciclagem e reaproveitamento;



Automação e industrialização / produção em fábrica: componentes
produzidos na indústria e com equipamentos adequados, inclusive na
montagem, na obra, o que reduziria riscos de acidente;



Poucas perdas que geram diminuições de custos e permitem melhores
salários aos colaboradores
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Melhores condições de trabalho e continuidade do mesmo, o que atrairia
melhores mãos de obra com pessoas mais competentes e preparadas;



Conhecimento como base do projeto: integração e colaboração, uso de
programas de simulação (BIM, extranets, xdCAD e outros);



Foco no usuário: edificações acessíveis, adequadas às necessidades,
flexíveis, saudáveis, seguras e confortáveis;



Trabalha a revitalização urbana, restaurando áreas que foram degradadas
e aumentando a ocupação em áreas já urbanizadas como forma de
preservação ambiental;



Oferece soluções para todos;

A obtenção de tais resultados se torna menos onerosa ao se utilizar
metodologias, trabalhos, estudos e manuais que compreendam boas práticas de
gerenciamento de projetos, como o PMBOK do PMI. Através dos planos de
gerenciamento elaborados, criou-se a possibilidade de anexar aos lucros esperados
resultados mais profundos e abrangentes, com a redução de perdas, o
reaproveitamento de materiais e o com foco nos futuros usuários (população local),
e isso manteve o projeto economicamente viável em todas suas fases. Essas
características também foram apresentadas por Ferreira (2015) como fatores de
sucesso em um projeto.
Pelo caráter temporário dos projetos, o seu sucesso ainda pode ser aferido
em relação as suas delimitações de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos e
risco, de acordo com o PMI (2013). Essas restrições devem ser previamente
estabelecidas e aprovadas entre os gerentes de projeto e equipes de
gerenciamento.
Por isso, o gerente de projetos tem por responsabilidade a demarcação de
limites tangíveis e passíveis de serem alcançados para o projeto (PMI, 2013), e são
essas previsões que foram utilizadas nesse trabalho para comparar resultados e
obter conclusões a respeito do seu sucesso.
Pelo tipo de obra executada, tem-se que uma das principais características
dos projetos de escolas públicas estaduais, é a “padronização” do escopo executivo.
Por se tratarem de projetos em que a maioria das características não se alteram,
com exceção das condições de implantação da obra e da quantidade de salas de
aula, apresenta-se uma maior facilidade no gerenciamento do escopo. Em
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decorrência disso, as mudanças de escopo são raras, e só ocorrem em decorrência
de riscos não previstos, ou de erros graves de execução do projeto, o que não exclui
a necessidade de boas práticas de gerenciamento para obtenção de resultados
satisfatórios. Em analise, com relação a esse escopo, obteve-se a fiel entrega do
proposto.
Observando-se o objetivo do projeto, a construção da Escola, de acordo com
o Plano de Gerenciamento do Projeto, no prazo máximo de 300 dias corridos (a
partir da data de assinatura do contrato), não poderia ultrapassar o limite de R$
2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). A construção deveria atender às
normas técnicas brasileiras, obedecendo rigorosamente aos padrões de qualidade
da empresa, estando em conformidade com o escopo definido, incluindo as
premissas do contrato assinado.
Em relação ao orçamento, é possível verificar que o custo efetivo total,
inicialmente orçado em R$ 2.196.655,18 apresentou-se abaixo do previsto, fechando
em R$ 2.086.213,25, sendo esse valor 5,03% menor do que o valor planejado.
Como consequência, o resultado inicialmente previsto de 15,35% sobre o Preço de
Venda, realizou-se em 19,61%, ou seja, 4,26% a mais do que o resultado planejado.
Analisando os resultados verifica-se que os custos relacionados à
contingência de riscos e à reserva inicial para riscos não identificados, também se
realizaram abaixo do planejado, tendo em vista que a maioria dos riscos verificados
no planejamento, não se concretizaram. Sendo assim, dos R$ 23.004,00 previstos
para reserva de contingência de riscos, apenas R$ 12.000,00 foram utilizados, e
também, dos R$ 24.582,16 previstos para reserva emergencial sobre desvios de
planejamento e riscos não identificados, apenas R$ 10.000,00 foram utilizados.
A figura 3 exibe a memória de cálculo do custo efetivo total, apresentando
detalhadamente todas as incidências de custos direto, de tributação e custos
indiretos. Percebe-se que as variáveis de custos de tributação e custos indiretos
consumiram respectivamente à 14.49% e 11,07% do custo efetivo total do projeto.
Estes dados nos remetem à importância de se fazer um planejamento tributário
consistente, e, de se ter uma equipe administrativa enxuta, já que tais percentuais
poderiam potencialmente ser maiores do que os apresentados, se estas variáveis
não tivessem sido devidamente controladas.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Em relação ao cronograma, o empreendimento foi planejado para ser
executado em 10 meses, desde o início das atividades de gerenciamento até a
entrega do TRP (Termo de Repasse Provisório da Obra). Na execução do projeto foi
superada essa expectativa, com a entrega da obra 16 dias antes do programado,
como pode ser observado na Tabela 3, com o resumo comparativo entre as datas
planejadas e executadas.
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DATA INÍCIO
PLANEJADO

DATA
TÉRMINO
PLANEJADO

DATA INÍCIO
REALIZADO

DATA
TÉRMINO
REALIZADO

GANHO (EM
DIAS
CORRIDOS)

1. Plano de
Gerenciamento do
Projeto

06/02/2012

09/03/2012

06/02/2012

09/03/2012

0

2. Demolição e
terraplanagem

19/03/2012

06/04/2012

19/03/2012

05/04/2012

1

3. Serviços
preliminares (limpeza,
mobilização e locação
da obra)

26/03/2012

13/04/2012

10/03/2012

28/03/2012

16

4. Muro de
Fechamento

09/04/2012

27/04/2012

06/04/2012

25/04/2012

2

5. Prédio principal,
rampas e escadas

16/04/2012

02/11/2012

12/03/2012

28/09/2012

35

6. Quadra,
arquibancada e
vestiário

13/08/2002

19/10/2012

10/07/2012

05/10/2012

14

7. Implantação das
instalações

20/08/2012

12/10/2012

16/07/2012

06/09/2012

36

8. Urbanização

17/09/2012

09/11/2012

30/08/2012

24/10/2012

16

9. Serviços finais
(limpeza e
Desmobilização)

12/11/2012

23/11/2012

25/10/2012

07/11/2012

16

10. Entrega da obra e
assinatura do TRP
(Termo de Repasse
Provisório)

26/11/2002

07/12/2012

08/11/2012

21/11/2012

16

11. Encerramento
(Aquisições, Contratos
de Trabalho e Lições
Aprendidas)

10/12/2012

28/12/2012

22/11/2012

12/12/2012

16

PRODUTO/MARCO

Fonte: Elaborado pelo autor.

A seguir, a Figura 4 apresenta o comparativo entre o custo previsto e o custo
realizado, e nela pode-se verificar a redução do Custo Efetivo Total acumulado no
mês de dezembro, em que foi finalizada a obra.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

O produto final entregue mostrou-se eficiente tanto pelo lado da empresa,
como para a comunidade onde o projeto foi inserido. Pela empresa, a metodologia
levou a uma redução considerável no tempo e custo da obra, como consequência de
várias outras ferramentas notadamente destacadas no plano do projeto; ou seja,
para que o cronograma e orçamentos alcançassem sucesso (redução de
aproximadamente 20% em ambos).
Do ponto de vista da comunidade, o resultado social com a implantação de
uma nova escola e consequente melhoria na qualidade de ensino, vinculada
principalmente a uma nova estrutura para o aprendizado dos alunos da região,
desponta-se ainda mais para o sucesso do projeto.
De maneira geral, os resultados satisfatórios no planejamento e gestão
devem-se a algumas variáveis e fatores importantes do projeto, tais como:


Correta aplicação da metodologia nos Planos de Gerenciamento
propostos, que foram elaborados com boa base teórica e prática;



Redução de retrabalhos;



Inexistência de atrasos devido à falha na aquisição de produtos e/ou
serviços. Os insumos foram entregues, na maior parte das vezes, dentro
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do prazo previamente planejado e as eventuais falhas de aquisição não
impactaram no prazo de execução;


Uma boa gestão da equipe produtiva, que superou as expectativas com
suas entregas dentro do prazo estabelecido, e com uma menor
quantidade de horas trabalhadas, como mostrado na Figura 5.

Figura 5 - Horas previstas x realizadas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

 Não houveram atrasos significantes relacionados à qualidade executiva
dos serviços. As não conformidades encontradas sempre foram sanadas
de maneira que a programação de serviços não fosse prejudicada.
 O plano de comunicações foi efetivo e eficiente, facilitando a rápida
tomada de decisões, permitindo que as informações importantes
chegassem sempre às respectivas partes interessadas.
 O gerenciamento das partes interessadas possibilitou ao Gerente do
Projeto engajar seus principais apoiadores durante todo o ciclo de vida do
mesmo, facilitando todas as tomadas de decisões.
 Motivação e satisfação da equipe de projeto e obra;
 Organização e disciplina na execução dos procedimentos e técnicas e, o
cumprimento das especificações e projetos;
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 Observações, ações e correções de todas as interferências que poderiam
afetar negativamente o projeto;
 A compra, recebimento e manuseio correto de todos os insumos e
equipamentos destinados ao projeto;
 Diálogo, respeito e ações coerentes com todas as pessoas e órgãos
envolvidos;
 Correta distribuição das informações;
 Satisfação do cliente com o produto entregue.
Cabe ainda ressaltar que um dos grandes produtos desse projeto consiste na
obtenção dos Planos de Gerenciamento de Projetos elaborados, como ferramenta
efetiva na busca pela melhoria da gestão de projetos na Indústria da Construção
Civil.
Portanto, recomenda-se a implantação deste processo/metodologia em obras
de construção civil em geral e demais ramos de engenharia, desde que sejam
tomadas medidas de ajustes necessárias para cada caso. Para isso, exigências
deverão ser criteriosamente averiguadas, pois para toda nova metodologia a ser
implantada, o tempo de maturação/aperfeiçoamento da equipe e da empresa se faz
necessário; para que futuras expectativas não sejam frustradas. Toda a atenção e
recursos necessários deverão ser ofertados para treinamentos da equipe de
projetos, bem como, para a equipe de produção. Equipe motivada gera equilíbrio
para todo o sistema, maior produtividade e consequente, melhores resultados.

Conclusão

Este trabalho visou expor uma metodologia de planejamento vivenciada e
estudada pelos pesquisadores. Juntos, somam-se anos de experiência em gestão
de projetos e também em construção civil, com a ocupação de cargos como
engenheiro de obras, supervisor geral de obras, coordenador de engenharia, e
gerente de projetos. Essas diversas experiências puderam solidificar tal metodologia
que foi aplicada em várias obras de empresas do ramo, formatando um processo de
melhoria contínua.
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A obra de construção da Escola foi escolhida por fazer parte de um grupo de
obras similares fomentadas, licitadas e fiscalizadas pelo Cliente em várias
localidades do estado, e por ser uma das mais próximas da cidade de Teófilo Otoni MG, uma das sedes da UFVJM (instituição em que foi desenvolvido o projeto de
pesquisa).
Nas obras em que a metodologia foi inserida, resultados consistentes foram
observados, tais como: redução de tempo de obra, melhor resultado financeiro
(lucro),

qualidade

do

produto

final,

redução

considerável

de

retrabalhos,

reconhecimento dos órgãos fomentadores, satisfação dos clientes e maior
integração entre obra e escritório.
Essa integração foi sem dúvida uma das mais importantes variáveis na
solução dos problemas encontrados nesse trabalho, e geralmente, muitos desses
obstáculos tem grande recorrência na construção civil com um todo. A sinergia das
duas partes, fomentada por um uma política de motivação da empresa, subsidiou
todo o trabalho de implantação das novidades apresentadas nesta metodologia que
se baseou nas melhores práticas em gerenciamento de projetos descritas no Guia
PMBOK, em sua quinta edição.
Foi notória a necessidade de apoio da diretoria da empresa para implantação
desse processo/metodologia, visto que, recursos financeiros precisaram ser
ofertados para o melhor andamento deste, e por isso, para futuras aplicações em
outras empresas, também deve ocorrer esse apoio.
O monitoramento e controle mostram-se como uma das principais
ferramentas utilizadas. O gerenciamento de projetos aplicado, só funciona com
verificações periódicas de ajustes, ou seja, análises críticas devem ser feitas, tanto
no planejamento, como na execução.
Lições aprendidas em uma obra e/ou projeto devem ser consideradas e
corrigidas para as outras, vislumbrando um melhoramento contínuo, com ênfase na
melhoria da qualidade, na redução cada vez maior do tempo e custo de obras, e
consequente satisfação do cliente (órgão fomentador) e população atendida.
Por fim, este projeto de pesquisa tratou-se de um estudo de caso, analisado e
estudado 3 anos após sua conclusão, inclusive com todos os aspectos de satisfação
do cliente considerados, gerando assim, planos de gerenciamento de projetos para
obras de construção civis, testados e aprovados perante este estudo.
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Em análise, trabalhos como esse trazem consigo a possibilidade de redução
na geração de resíduos pela gestão efetiva dos materiais utilizados nas construções,
e ainda demonstram como toda a cadeia produtiva de uma obra foi e sempre será
de fundamental importância para a economia, empregabilidade social e local,
oportuno para aplicação de soluções técnicas e racionais, que aumentam a
produtividade e reduzem desperdícios e geração de resíduos, que tanto impactam o
meio ambiente e a sociedade.
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ANEXO
Abaixo, na Figura 5, é apresentado o cronograma da obra.
Figura 5: Cronograma no formato do gráfico de Gantt. Parte 1/3.
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- 33 Figura 5: Cronograma no formato do gráfico de Gantt. Parte 2/3.
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- 34 Figura 5: Cronograma no formato do gráfico de Gantt. Parte 3/3.

Fonte: Elaborado pelo autor em utilização do software MS Project.
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