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RESUMO
A fase de projeto de um empreendimento imobiliário pode ser considerada como de
extrema importância, pois está diretamente relacionada à concepção e definição do
desempenho do edifício, com reflexos diretos em todas as etapas subseqüentes. É
justamente na fase de projeto que as decisões possuem a maior capacidade de
influenciar o desempenho e o custo global do empreendimento, definindo, dessa
forma, a competitividade da empresa.
Este trabalho tem como objetivo apresentar um Modelo de Sistema de Gestão e
Coordenação de Projetos aplicável a empresas construtoras e incorporadoras de
médio porte, que possibilite alcançar a “excelência operacional” e a “vantagem
competitiva” através do projeto. Tal modelo incorpora conceitos inovadores, que
nem sempre são utilizados de forma adequada pela maioria dos coordenadores tais
como a gestão do conhecimento, gestão da comunicação e análise de riscos entre
outros.
Um modelo preliminar, estruturado com base na revisão bibliográfica e na
experiência do autor no desenvolvimento e implantação de um sistema de Gestão e
Coordenação de Projetos em uma empresa construtora e incorporadora de médio
porte, foi aprimorado a partir de estudo de caso elaborado em 7 empresas
construtoras e incorporadoras de médio e grande porte, atuantes na Cidade de São
Paulo, Brasil. O modelo final incorpora as melhores práticas verificadas e as
inovações praticadas pelas empresas estudadas.
O modelo proposto tem como princípio fundamental o desenvolvimento do projeto,
assim como a atuação da equipe responsável por seu desenvolvimento, orientado a
partir do planejamento estratégico definido pela empresa, adotando posturas de
integração do produto e do processo de projeto por meio de ferramentas que
permitam a disponibilização do conhecimento aos intervenientes do processo. São
considerados fundamentalmente os seguintes aspectos: planejamento estratégico;
análise de terrenos; concepção do produto; definição das diretrizes para
desenvolvimento dos projetos; definição dos recursos necessários e contratação da
equipe; planejamento e controle; gestão do desenvolvimento do projeto; seleção de
alternativas de projeto; recebimento, análise crítica e validação dos projetos;
repasse do projeto à equipe de produção, acompanhamento de sua utilização, além
da avaliação dos projetos e projetistas.
Palavras-chave: coordenação, gestão, gerenciamento, qualidade, projeto,
empreendimento imobiliário.

ABSTRACT
SYSTEM MODEL FOR DESIGN MANAGEMENT AND DESIGN CORDINATION
APPLICABLE TO CONSTRUCTION COMPANIES AND CORPORATIONS
The design phase of a project developing real estate could be considered of extreme
importance because it is directly related to the conception and definition of the
performance of the building, with direct consequences in all subsequent stages. It is
precisely in the design-phase of the project that the decisions have a major capacity
to influence the performance and the global cost of the undertaking, defining, in this
way, the competitiveness of the company.
This work aims to present a System Model for Design Management and Design
Coordination applicable to mid-sized construction companies and corporations, that
make it possible to achieve “operational excellence” and a “competitive advantage”
through design and planning. This model incorporates innovative concepts that are
not always adequately used by the majority of the design coordinators, such as the
management of knowledge, communication management, and risk analysis among
other issues.
A preliminary model, based on the literature review and the experience of the author
in the development and implementation of a model system of management and
coordination of design in mid-sized construction companies and corporations, was
improved beginning with the study of case developed in seven mid and large-scale
construction companies and corporations in the city of Sao Paulo, Brazil. The final
model incorporates the best practices verified and improvements and innovations
practiced by the companies studied.
The proposed model has as the fundamental principle the development of a design,
as well as the performance of the staff responsible for its development, advising
beginning with strategic planning defined by the company, adopting dispositions of
integration of the product and process of the design using tools that permit
availability of knowledge of the participants of the process. The following aspects are
considered fundamental: a strategic plan; land analysis; product conception;
definition of design development directives; definition of necessary resources and
hiring of staff; planning and control; design management; selection of design
alternatives; receiving, critical analysis and validation of design; to transfer the
project to the production staff, accompanying its use, in addition to the evaluation
project and planners.
Key-words: coordination, management, quality, real-estate development, building
design.
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1 INTRODUÇÃO
De acordo com a NBR ISO 9000:2000, projeto é definido como o “conjunto de
processos que transformam requisitos em características especificadas ou na
especificação de um produto, processo ou sistema” (ABNT, 2000).
MELHADO (1994), em sua tese de doutoramento, afirma que “projetar não é
uma atividade exercida apenas pelos projetistas, pois cada participante do processo
do empreendimento agrega decisões ao projeto, desde a idealização do produto até
a etapa de execução”.
Dessa maneira, pode-se entender a atividade de projetar como um conjunto
de processos interativos e evolutivos, que têm como objetivo definir um produto que
atenda as necessidades ou expectativas do empreendedor, do construtor e do
usuário do edifício. Este produto é constituído por um conjunto de peças gráficas e
descritivas que, antes da concretização da obra, definem as características,
especificações e desempenho do edifício. Destes processos participam profissionais
e/ou empresas especializadas em várias áreas do conhecimento, tornando a
atividade de projetar multidisciplinar e interdisciplinar.
Apesar da fase de projeto ser considerada como de extrema importância, pois
está diretamente relacionada à concepção e definição do desempenho do edifício,
com reflexos diretos em todas as etapas subseqüentes, muitos construtores e
empreendedores ainda não despertaram para a importância dessa fase, o que,
segundo FONTENELLE (2002), continua gerando uma “dissociação” muito grande
entre a atividade de projetar e a atividade de construir, com reflexos negativos sobre
a qualidade do produto final, além de redução dos resultados econômico-financeiros
na atividade de empreender.
Por outro lado, a partir do final dos anos 80, o processo de reestruturação
competitiva da indústria da construção civil fez com que alguns empreendedores
atentassem para a importância da coordenação de projetos, em função de suas
atividades de consolidação e integração dos projetos, como forma de aumentar sua
competitividade empresarial num mercado cada vez mais disputado.
Contribuíram também para essa valorização da coordenação a forte
especialização por parte de cada interveniente, em especial do próprio arquiteto,
autor conceitual do projeto, que acabou se afastando das atividades de
coordenação, quer seja pelo aumento do volume de projetos, quer seja pelo
aumento da complexidade dos empreendimentos, o que demanda um trabalho maior
de compatibilização.
Atualmente, apesar de alguns construtores e incorporadores ainda não terem
atentado para as possibilidades de aumento da sua competitividade empresarial
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através do projeto, observa-se um movimento por parte das construtoras mais bem
estruturadas no sentido de valorização da técnica, do projeto e da sua integração,
quer seja através da contratação de empresas ou profissionais especializados em
coordenação, quer seja através da estruturação de departamentos e procedimentos
internos que visam, além da garantia da compatibilidade e qualidade dos projetos, o
seu desenvolvimento de acordo com as estratégias competitivas definidas para o
empreendimento.
Para elaboração deste trabalho procurou-se abordar a visão que algumas
dessas empresas mais bem estruturadas têm com relação aos sistemas de gestão e
coordenação de projetos, identificar suas necessidades e as ferramentas utilizadas
para coordenação do desenvolvimento dos projetos para propor um modelo de
sistema de gestão e coordenação de projetos que seja aplicável à maioria das
empresas.
Para elaboração do estudo de caso, definiu-se um universo de empresas
caracterizadas pela atuação como construtoras e incorporadoras, comprometidas
com o aprimoramento contínuo de seus processos e produtos, que possuam uma
cultura de racionalização, minimização de desperdícios e respeito ao meio ambiente,
e que atuem na Cidade de São Paulo, pois o mercado imobiliário dessa cidade, por
ser bastante competitivo, possuir mão-de-obra qualificada em quantidade e uma
demanda razoável por obras prediais, possibilita um ambiente favorável à aplicação
de técnicas mais apuradas de gestão e coordenação de projetos.

1.1 Justificativa
Dentre os processos envolvidos na construção de um empreendimento
habitacional, o projeto é aquele cujas definições causam maior impacto no “valor” do
empreendimento (CAIXA, 2002).
As soluções adotadas na elaboração do projeto, além de definirem o
desempenho da edificação, repercutem em todo o processo da construção, na
medida que definem partidos, detalhes construtivos e especificações que permitem
uma maior ou menor facilidade de construção, afetando diretamente os custos de
produção, operação e manutenção do empreendimento.
É justamente na fase de projeto onde as decisões tomadas possuem a maior
capacidade de influenciar o custo global do empreendimento, capacidade essa que
vai diminuindo quanto mais se avança na própria fase de projeto, bem como ao
longo das fases seguintes do processo de produção, conforme ilustra a figura1
(ROSA, 2006).
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Figura 1: Capacidade de influenciar no custo e no valor do projeto (ROSA, 2006)

Essa idéia é reforçada por MANSO (2003), que afirma que “os ganhos que se
pode conseguir após a comercialização e durante a fase de construção, quando o
projeto já está finalizado são muito pequenos, pois as principais decisões já foram
tomadas”; porém, para que essas decisões possam ser tomadas com mais
segurança, MELHADO (1994) lembra que a equipe deve estar capacitada para
formular alternativas e estuda-las, dentro de um processo de criação e otimização
que visa antecipar no papel o ato de construir.
Além do custo, a qualidade do empreendimento também depende
eficiência na elaboração do seu projeto, justificando-se, dessa forma, a adoção
procedimentos formalizados que visem orientar os vários profissionais envolvidos
sua elaboração e estabelecer adequado fluxo de informação entre eles, além
conduzir as decisões a serem tomadas nesta fase do empreendimento.

da
de
na
de

A NBR ISO 9000:2000 resgata o conceito de “responsabilidade” da empresa
certificada pelo produto final entregue, onde o processo de projeto possui papel
chave para a qualidade final do produto e satisfação de seus clientes, não sendo
mais possível excluir esse processo do sistema de gestão da qualidade da empresa
que deseje certificar seu sistema.
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Apesar dessa grande importância do projeto, na prática o projeto é entendido,
muitas vezes, como um ônus que o empreendedor deve ter antes do início da obra,
sendo encarado portanto como uma despesa a ser minimizada o quanto for possível,
já que não se têm inicialmente os recursos financeiros necessários para executar o
empreendimento, ou não se quer investir no projeto, já que o risco é muito alto nessa
fase do empreendimento, o que aponta para a necessidade de revisão dos critérios
de contratação de projeto utilizadas atualmente, possibilitando o envolvimento da
equipe nas fases iniciais do processo.
Quando não se investe no projeto, este pode ser entregue à obra repleto de
erros e de lacunas, gerando grandes perdas de eficiência nas atividades de
execução, bem como prejuízos de determinadas características do produto,
idealizadas antes da execução (MELHADO, 1994).
A falta de investimento no projeto pode ser representada, entre outros
aspectos, por uma coordenação deficiente, ou mesmo a falta de coordenação, o que
pode acarretar, pelo fato dos elementos da equipe não terem, muitas vezes, a visão
do todo ou não conhecerem as limitações técnicas da construtora, uma série de
problemas para o empreendimento tais como:
•

não atendimento às necessidades do cliente em função de incorreções nos
dados de entrada, prejudicando sua comercialização e conseqüentemente
seu resultado financeiro;

•

inviabilização de soluções de projeto em função da falta de dados de entrada
ou não participação de todas as especialidades no início do processo;

•

divergências entre o produto projetado e o produto comercializado por falta de
comunicação com a incorporadora;

•

atrasos no cronograma em função de deficiências na capacidade de
planejamento;

•

incompatibilidades entre projetos em função de deficiências na comunicação
entre os membros da equipe;

•

explicitação gráfica deficiente em função do não conhecimento das reais
necessidades da equipe de produção;

•

opção por sistemas construtivos inadequados ao perfil da obra ou da
construtora por falta de conhecimento da cultura da construtora ou visão
global do empreendimento;

•

não garantia de melhorias contínuas e/ou não garantia da manutenção das
melhorias alcançadas em função da falta de retroalimentação do processo e

•

problemas de construtibilidade em função do distanciamento entre o projeto e
o processo construtivo, entre outros.
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Por esses motivos, o papel da coordenação de projetos torna-se cada vez
mais importante, dadas as possibilidades de melhoria da qualidade dos projetos em
função da adoção de procedimentos que garantam a confiabilidade na troca de
informações, a incorporação do conhecimento adquirido em outros projetos, a
análise sistemática das alternativas de projeto, a avaliação constante e a melhoria
contínua do processo, possibilitando a redução das incertezas, redução de custos e
aumento da competitividade da empresa.
Pode-se constatar, em razão do exposto, que existe a necessidade de se
estruturar um sistema de gestão e coordenação de projetos eficiente composto por
procedimentos formais, preferencialmente baseados em princípios de gestão da
qualidade, em especial os elencados na norma NBR ISO 9001:2000, de forma a
promover uma evolução contínua do processo de projeto e dos produtos gerados.
Antes, porém, faz-se necessária a conscientização dos incorporadores, agentes
promotores dos empreendimentos, do real impacto da qualidade do projeto nos
resultados de um empreendimento e da efetiva contribuição da coordenação de
projetos, como agente integrador do processo, para a garantia dessa qualidade e
conseqüente resultado proposto para o empreendimento.

1.2 Objetivos
Tendo em vista a atuação do autor no desenvolvimento e implantação de um
sistema de coordenação de projetos em uma empresa construtora e incorporadora
de médio porte, o presente trabalho tem como objetivo descrever esse sistema e, a
partir da revisão bibliográfica e do estudo de caso, considerando a análise da prática
da coordenação de projetos em outras empresas, propor melhorias para esse
sistema, a fim de obter um Modelo de Gestão e Coordenação de Projetos Ampliado,
aplicável a empresas construtoras e incorporadoras de médio porte, que atuem
predominantemente com empreendimentos imobiliários, residenciais e/ou
comerciais, cujas estratégias competitivas estejam focadas na busca da “excelência
operacional”.

1.3 Metodologia
Como forma de cumprir os objetivos propostos, adota-se nesta pesquisa a
metodologia de estudo de caso, estruturada dentro das seguintes etapas:
•

revisão bibliográfica dos temas relacionados ao trabalho para o
estabelecimento de um suporte crítico para elaboração do modelo preliminar
e para a análise comparativa dos sistemas de gestão do projeto utilizado nas
empresas pesquisadas;
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•

elaboração, com base na experiência do autor e na revisão bibliográfica, do
“Modelo Preliminar Gestão e Coordenação de Projetos”, através da
incorporação de melhorias no modelo desenvolvido e utilizado pelo autor na
empresa alvo;

•

realização de pesquisa em 7 empresas de incorporação e construção
atuantes no estado de São Paulo, baseada em entrevistas orientadas pelo
“roteiro de entrevistas” apresentado no APÊNDICE E, realizadas com os
principais interlocutores responsáveis pela gestão do projeto nessas
empresas, visando a obtenção de informações que pudessem contribuir como
os objetivos deste trabalho;

•

Elaboração de análises comparativas entre o modelo proposto, utilizado na
empresa alvo, com os modelos utilizados nas empresas estudadas,
identificando-se as melhores práticas e as inovações praticadas com o
objetivo de apontar melhorias para o modelo inicialmente proposto; e

•

Adequação do modelo, com incorporação de proposta de melhorias.

1.4 Estrutura de apresentação do trabalho
Além deste capítulo introdutório, que trata da justificativa, objetivos e
metodologia empregada, a dissertação possui mais três capítulos.
No Capítulo 2 o processo de projeto é contextualizado dentro do segmento de
mercado relativo a empreendimentos imobiliários, são abordadas as
responsabilidades da coordenação e são detalhadas as áreas de atuação da
coordenação, propondo-se, com base na revisão bibliográfica e experiência do
autor, um Modelo Inicial de Gestão e Coordenação de Projetos.
No Capítulo 3 é desenvolvido o estudo de caso a fim de verificar outras
realidades e buscar exemplos que possam enriquecer o modelo inicial. As
empresas são caracterizadas, são identificadas suas particularidades e as soluções
adotadas para solução de seus problemas específicos. Ao final é feita uma análise
comparativa entre o modelo idealizado e os modelos empregados nas empresas
estudadas com o objetivo de identificar as melhores práticas e os pontos de
destaque em cada área de atuação, propondo inovações para o modelo.
No Capítulo 4, a partir da análise comparativa, são feitas a verificação da
adequação da estrutura principal do modelo e as propostas de melhorias a fim de
otimiza-lo. Nesse capítulo também são apresentadas as principais considerações,
além da indicação de outros temas relacionados que poderão ser alvo de estudos
futuros.
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2 COORDENAÇÃO DE PROJETOS
Neste capítulo, a partir da experiência do próprio autor e da revisão
bibliográfica dos temas relacionados ao trabalho, é estruturado um Modelo
Preliminar de Gestão e Coordenação de Projetos, aplicável em empresas
construtoras e incorporadoras atuantes no segmento de mercado relativo a
empreendimentos imobiliários.
Inicia-se com a caracterização do segmento de empreendimentos imobiliários
da construção civil, a forma de atuação de suas empresas e as inter-relações do
processo de incorporação imobiliária com o processo de projeto, além da abordagem
do papel estratégico do projeto para o desempenho competitivo das empresas desse
segmento de mercado.
Na seqüência são detalhadas as diversas áreas de atuação da coordenação
de projetos, tentando-se identificar inovações e atividades-chave que possam
otimizar o processo de gestão e coordenação de projeto, propondo procedimentos
para essas atividades.
Os procedimentos propostos são estruturados na forma de um “Modelo
Preliminar de Sistema de Gestão e Coordenação de Projetos”, comparado e
complementado no estudo de caso.

2.1 O processo de projeto no contexto do segmento de mercado relativo a
empreendimentos imobiliários
2.1.1 Caracterização do segmento de mercado relativo a empreendimentos
imobiliários na construção civil e forma de atuação de suas empresas
Neste trabalho adotou-se a classificação apresentada por ASSUMPÇÃO
(1996) em sua tese de doutoramento, em que as empresas de construção civil são
divididas inicialmente em dois grandes segmentos de atuação, ou segmentos de
mercado, quais sejam: a) serviços ou obras empreitadas e b) empreendimentos
imobiliários ou de base imobiliária.
a) Serviços ou obras empreitadas
O segmento de mercado relativo a serviços ou obras empreitadas é
caracterizado pela oferta de serviços para construção de obras por empreitada, onde
o principal cliente é o setor público da administração direta, seguido pelas empresas
estatais e pelas empresas do setor privado, podendo ainda ser subdividido segundo
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as seguintes especialidades: edifícios (residenciais; comerciais; institucionais;
serviços complementares ao edifício); construção pesada (infraestrutura viária,
urbana e industrial; obras de arte; saneamento; barragens, hidroelétricas e usinas
atômicas) e montagem industrial (montagem de estruturas para instalação de
indústrias; sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;
sistemas de telecomunicações; sistemas de exploração de recursos minerais).
b) Empreendimentos imobiliários ou de base imobiliária
Já o segmento de mercado relativo a empreendimentos imobiliários, ou de
base imobiliária, foco deste trabalho, é composto por empresas que operam
basicamente com obras de edifícios, sejam na produção para comercialização no
mercado aberto de imóveis residenciais e/ou comerciais, sejam com o objetivo de
explorar comercialmente o imóvel, caso dos shopping-centers, hotéis e flats.
Dentre esses segmentos, é no mercado de empreendimentos imobiliários,
como ressalta ASSUMPÇÃO (1996), que as empresas operam com maior nível de
risco, principalmente devido aos seguintes fatores:
•

podem participar, nesse mercado aberto, empresas e investidores com ou
sem tradição no setor, situação esta que gera descontrole sobre a oferta de
produtos;

•

não há como identificar totalmente a “demanda”, pois não se conhece
previamente os compradores;

•

os produtos são comercializados a “preço fechado”, normalmente antes de se
iniciar o ciclo de produção (venda na planta) e até mesmo sem que se tenham
todos os projetos e especificações detalhados para a execução; que ocorre
em prazos longos, com possibilidades de oscilações nos cenários econômicos
e descolamentos ente os custos previstos e realizados;

•

excetuando-se os empreendimentos com financiamento bancário, não existe
vínculo entre o recebimento de receitas de vendas (que são função da
velocidade de vendas, sobre a qual a empresa tem pouca condição de
influenciar) e o planejamento de produção.

Em função de todos esses fatores, conclui-se que as empresas atuantes
nesse segmento de mercado atuam num cenário de elevada instabilidade e, por
conseguinte, de elevado risco, o que tem imposto certas práticas ao
desenvolvimento da fase de projeto que, embora até certo ponto justificáveis,
prejudicam a qualidade final desse processo.
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2.1.2

O processo de incorporação imobiliária e suas inter-relações com o
processo de projeto

A figura da “incorporação imobiliária” surgiu e está difundida em vários países
como forma de proteger os interesses dos co-proprietários de imóveis em
construção ou a serem construídos, já que a aquisição desse tipo de bem envolve
por parte dos adquirentes, via de regra, elevados investimentos (FONTENELLE,
2002).
A incorporação imobiliária foi instituída no Brasil pela Lei no. 4.591 de
16/12/1964, sendo definida no art. 28 dessa Lei como “a atividade exercida com o
intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de
edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas.”
Segundo o art. 32 dessa Lei, toda incorporação imobiliária deve ser registrada
em cartório de registro de imóveis da circunscrição do terreno, obrigatoriamente
antes do incorporador poder iniciar a venda (ou promessa de venda) do
empreendimento.
Para o registro da incorporação são necessários vários documentos, podendo
ser divididos em duas categorias:
a) certidões ou documentos que visam atestar a idoneidade e/ou regularização
da incorporadora, seus sócios, do proprietário do terreno e do próprio terreno;
b) documentos relativos à caracterização e qualificação completa do
empreendimento, do ponto de vista da composição de suas edificações, bem
como versando sobre o próprio funcionamento do futuro condomínio e sobre a
documentação para comercialização do empreendimento.
Nesse último item, pode-se verificar uma dependência da maior parte dessa
documentação às informações de projeto, especialmente pela necessidade do
projeto legal estar devidamente aprovado na prefeitura municipal antes da efetivação
do registro.
Como o projeto é desenvolvido ao longo de todo o fluxo da atividade de
incorporação, os produtos resultantes das suas várias etapas servem como dados
de entrada para vários processos da incorporação.
Na tabela 1 e figura 2, são apresentadas, segundo SOUZA et al (2004), as
principais interfaces entre os processos de incorporação imobiliária e o processo de
projeto.
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Tabela 1: Os processos de incorporação imobiliária e as etapas de projeto (SOUZA et al.,
2004)
PROCESSO DE
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA
Estudo de
viabilidade

INTERFACE COM O PROCESSO DE PROJETO

O quadro de áreas, elaborado na etapa de estudo preliminar, é a base para o
desenvolvimento do estudo de viabilidade econômico-financeiro do empreendimento. Este
quadro fornece informações sobre o produto mais adequado ao terreno analisado.
O anteprojeto permite que o estudo de viabilidade econômico-financeiro do
empreendimento seja atualizado. Muitas vezes, o terreno é comprado somente após a
conclusão do anteprojeto.
De posse do projeto legal aprovado, é possível realizar mais um estudo de viabilidade antes
do lançamento do empreendimento.

Definição do
produto

O estudo de massa proporciona a visualização do produto e facilita a tomada de decisão.

Aquisição do
terreno

Ainda no estudo preliminar, a ficha técnica do terreno é obtida na Prefeitura Municipal.
O anteprojeto permite que o estudo de viabilidade econômico-financeiro
empreendimento seja atualizado e também permite uma análise detalhada
aproveitamento máximo do terreno.

do
do

Muitas vezes, o terreno é comprado, principalmente no caso de negociação através de
permuta de unidades, somente após a conclusão do anteprojeto.
Gestão da
documentação
legal

No estudo de massa, e a partir da obtenção da ficha técnica do terreno, é possível
identificar em quais órgãos o projeto deverá ser aprovado.
A partir da elaboração do projeto legal, é possível solicitar a obtenção de todos os alvarás
necessários para legalização do empreendimento e para o lançamento.
O memorial de incorporação pode ser aprovado logo após a aprovação do projeto legal.

Gestão da
promoção e
vendas

A partir do anteprojeto, a estratégia da campanha de promoção começa a ser elaborada.
Com o projeto pré-executivo, inicia-se a elaboração do material promocional. É importante
que o material promocional esteja de acordo com o projeto legal e o projeto pré-executivo.
A partir do desenvolvimento do projeto legal, é feita a elaboração das minutas de contrato
de promessa de venda e compra.
Com base no projeto legal e no pré-executivo, é possível oferecer ao cliente várias opções
de plantas.

Gestão da
construção

A partir do projeto pré-executivo, o orçamento da construção começa a ser detalhado,
ganhando maior precisão e servindo de base para elaboração do planejamento da obra.
A construtora deve acompanhar a elaboração dos projetos para garantir que todo o projeto
seja compatível com o processo construtivo definido. Vale lembrar que, quanto mais cedo a
construtora for envolvida no processo de projeto, maior serão os benefícios alcançados.
Através dos projetos, é feita a gestão das modificações das unidades por parte dos clientes.
Os projetos para produção permitem um maior controle das etapas de obra.

Gestão do
atendimento ao
cliente

O projeto “as-built” é usado na elaboração dos manuais do proprietário e síndico.
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ATIVIDADES
PÓS-ENTREGA

DETALHAMENTO DAS
SOLUÇÕES

SOLUÇÃO DE INTERFACES

CONCEPÇÃO

ETAPAS DO PROCESSO DE
PROJETO

Estudo preliminar
de arquitetura

INTERFACE COM OUTROS
PROCESSOS DE INCORPORAÇÃO
Estudo de viabilidade
Definição do produto
Aquisição do terreno
Gestão da documentação legal

Anteprojeto

Projeto préexecutivo

Projeto legal

Projeto executivo

Estudos de viabilidade
Definição do produto
Gestão da documentação legal
Gestão da promoção
Gestão de vendas
Contratação da construtora

Gestão da promoção
Gestão das vendas
Gestão de atendimento aos clientes

Projeto para
produção

Gestão da construção
Gestão do atendimento ao cliente

Projeto “as-built”

Gestão da construção
Gestão do atendimento ao cliente

Figura 2: Interfaces do processo de projeto com outros processos de incorporação
imobiliária (SOUZA et al, 2004)1

1

Vale ressaltar que a denominação das etapas de projeto apresentadas por SOUZA na figura
2 não refletem o trabalho em desenvolvimento pelas entidades representativas do setor referente a
padronização do escopo de serviço de projeto. Essas entidades, em função da falta de consenso
entre os projetistas e construtores com relação ao conteúdo das etapas de projeto, reuniram-se com o
objetivo de elaborar e publicar um documento denominado “Manual de Escopo de Projetos para a
Indústria Imobiliária” no intuito de regulamentar as relações contratuais e facilitar o planejamento das
etapas de desenvolvimento de projeto através do detalhamento dessas etapas em: dados
necessários, descrição das atividades e produtos gerados.
A nomenclatura das fases de projeto apresentada nesse documento foi intencionalmente
alterada de Estudo Preliminar, Ante-projeto, Pré-executivo e Projeto Executivo para Fase A –
Concepção do produto, Fase B – Definição do Produto, Fase C – Identificação e Solução de
Interfaces e Fase D – Projeto de Detalhamento das Especialidades, tendo sido acrescentadas duas
novas fases: Fase E – Pós Entrega do Projeto e Fase F – Pós Entrega da Obra, conforme abordado
no capítulo 2.2.7.
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Em função da quantidade e complexidade de inter-relações apresentadas,
torna-se evidente a necessidade de uma coordenação contínua ao longo de todo o
processo, desde sua concepção até sua finalização. No entanto, o que se verifica na
prática é que, muitas vezes, existe uma divisão das responsabilidades pela
coordenação do processo entre os dois principais intervenientes, ou seja: a empresa
incorporadora, acaba ficando com a responsabilidade pelas atividades de concepção
do produto e viabilização do empreendimento e a empresa construtora acaba
ficando responsável pelo desenvolvimento dos projetos executivos, construção e
assistência técnica.
Essa divisão da responsabilidade pela coordenação pode causar alguns
problemas tais como prazo inadequado, custo e curva de desembolso incorretos,
possibilidade de patologias e/ou reclamações de clientes em função da não
observância das informações advindas da assistência técnica etc. Portanto, caso
não seja possível a manutenção do mesmo coordenador, deverão ser definidos
instrumentos para assegurar que as informações sejam passadas de forma completa
e sistematizadas entre as duas partes.

2.1.3

O papel estratégico do projeto para o desempenho competitivo das
empresas do segmento de mercado relativo a empreendimentos
imobiliários

A definição dos tipos de produtos com os quais a empresa deseja competir
em seu mercado, ou seja, as “entradas de projeto”, dependem essencialmente de
seu planejamento estratégico.
O planejamento estratégico consiste em estabelecer métodos para conhecer,
com determinada probabilidade de acerto, o comportamento das variáveis que
influem sobre a atuação de uma determinada empresa para determinar a forma com
a qual ela irá enfrentar as oportunidades e ameaças que se colocam para sua
sobrevivência e desenvolvimento (CTE, 2000).
A principal finalidade do planejamento estratégico é a determinação dos
segmentos de mercado que a empresa deseja atingir e como fará para deter
efetivamente vantagens competitivas nestes mercados.
Em resumo, no planejamento estratégico são determinados os tipos de
produtos, os momentos de oferecê-los, para quem eles deverão ser ofertados, as
características que deverão ter e os meios com que se chegará a estas
características para que a empresa seja bem-sucedida em suas metas de
sobrevivência e crescimento.
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Todos os projetos devem ser apoiados pelos objetivos estratégicos das
organizações. Desta forma tem-se a certeza de que os projetos estejam aderentes
ao rumo que a organização está planejada a seguir; portanto, o planejamento
estratégico deve ser considerado como um fator de decisão sobre a seleção de
projetos (NOGUEIRA, 2004).
Segundo PORTER (1991), para definição do planejamento estratégico, podese partir de três estratégias principais de atuação, quais sejam: liderança em custo,
liderança em diferenciação e estratégia de enfoque.
a) Liderança em custo
Nessa estratégia o projeto desempenha papel fundamental, uma vez que,
como já foi dito anteriormente, o custo global do empreendimento é
verdadeiramente determinado nessa fase.
A liderança em custo não significa que o baixo custo seja obtido em
detrimento da qualidade. Ainda segundo CTE (2000), esta estratégia está
essencialmente ligada ao conceito da qualidade, isto é, produtos com
“adequação ao uso” dos consumidores do segmento a que se destinam.
Nesta estratégia deve-se adotar nos projetos, mecanismos que levem à
elevada produtividade e baixos custos, tais como: racionalização da obra
através da coordenação modular; simplificação de operações; predominância
de operações de montagem; mecanismos para redução de custos de
operação e manutenção para os usuários; técnicas de execução com elevada
produtividade, além de ações, durante a fase de execução da obra, tais como
planejamento e controle efetivo da produção e ações durante a
comercialização, como adoção de instrumentos que ressaltem o fator preço
no mercado versus a adequação ao uso.
b) Liderança em diferenciação
Nesta estratégia, o papel do projeto e dos projetistas é essencial, pois as
maiores possibilidades de diferenciação estão nas características do produto
delimitadas pelo projeto; no entanto, os projetistas precisam de informações
consistentes e sistematizadas sobre o que o cliente final reconhece como
diferenciação.
O que se observa na maioria das empresas é que esta estratégia ainda não é
fruto de pesquisas específicas e investimento de recursos neste aspecto. Os
itens de diferenciação têm sido definidos de forma empírica, muitas vezes
baseada em informações fornecidas pelas empresas de vendas, o que pode
colocar em risco o sucesso dessa estratégia, uma vez que não há
embasamento sobre o verdadeiro potencial de diferenciação (CTE, 2000).
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c) Estratégia de enfoque
Na estratégia de enfoque a empresa se propõe a ser a melhor na oferta de
produtos para um determinado segmento de mercado por conhecer
profundamente as necessidades desse segmento.
Portanto, é preciso um conhecimento aprofundado das necessidades do
segmento escolhido, que pode ser obtido através de pesquisas focadas no
segmento pretendido.
Nessa estratégia o projeto também tem uma importância fundamental, pois
deve satisfazer plenamente todas as necessidades dos clientes.
Analogamente documento do SEBRAE (2002) também apresenta três
estratégias principais de atuação, quais sejam: Empreendimentos inovadores;
Excelência operacional e Adaptação aos clientes:
a) Empreendimentos inovadores
Para desenvolver empreendimentos inovadores, as empresas devem
desenvolver uma cultura comprometida com a inovação, além de
desenvolverem competências para criar produtos e serviços excepcionais.
“Fazer o que ninguém fez ainda” é a frase de ordem.
Os clientes dos empreendimentos inovadores são aqueles que estão
interessados nos produtos mais recentes, no “estado da arte”. Suas escolhas
são induzidas pelo prazer de estar na moda ou pelo anseio de uma tecnologia
em especial.
Entretanto, são necessários significativos recursos humanos, financeiros e
tecnológicos para adotar uma estratégia desse tipo, pois inovar é algo que
necessita pesquisa e investimento, bem como muito conhecimento das
necessidades dos clientes.
b) Excelência operacional
Nas empresas voltadas para a excelência operacional, o controle rigoroso dos
custos é a principal preocupação de todos. Mantém-se o foco em linhas de
produtos de grande volume.
Os clientes buscam preço baixo e conveniência. As empresas com essas
características adotam a confrontação com a concorrência e são especialistas
no desenvolvimento de produtos de baixo custo e alta qualidade. “Fazer o que
todo mundo faz, só que mais barato e rápido” é a frase de ordem.
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As regras dessa estratégia são a gestão eficaz da cadeia de fornecedores, e
processos operacionais rápidos.
c) Adaptação aos clientes
Nessa estratégia o foco está nos clientes que querem um produto
personalizado e um serviço de alto nível, pois esse público, normalmente,
compra das empresas que melhor se identificam com suas exigências
especiais. Procura-se, ainda, a fidelidade dos clientes.
O meio utilizado para aumentar a satisfação dos clientes é o oferecimento de
produtos destinados a melhor atender às necessidades de clientes em nichos
ou setores específicos, em vez de oferecer produtos orientados para grupos
mais heterogêneos. “Fazer do seu jeito” é a frase de ordem.
Nos empreendimentos voltados para a adaptação aos clientes o enfoque é
melhorar os serviços, tornando-os personalizados. Os clientes tendem a
pagar mais por um produto ou serviço que atenda às suas necessidades mais
específicas. A estratégia de comercialização reforça a lealdade à marca.
Cabe salientar, que a adoção de uma ou mais das estratégias apresentadas
significa dar prioridade a essa forma de negócio e não a eliminação pura e simples
das outras.
Por fim, para definição do planejamento estratégico da empresa, além de uma
estratégia principal e do conhecimento das necessidades dos clientes, também é
preciso conhecer as estratégias e comportamentos esperados dos concorrentes,
suas forças e fraquezas, seus potenciais pontos de vantagem competitiva em
relação ao que a empresa oferece, principalmente no segmento de produtos
imobiliários, onde, segundo ASSUMPÇÃO (1996), as empresas operam com risco
mais elevado.
Dentro deste contexto, pode-se encarar o planejamento estratégico como
uma etapa precedente do projeto e o projeto como uma extensão do planejamento
estratégico. Sendo assim, mesmo que o Coordenador de Projetos não participe da
elaboração do planejamento estratégico da empresa, ele deve ter pleno
conhecimento de seu conteúdo a fim de garantir a observância dos projetos aos
objetivos e diretrizes que a organização definiu para o empreendimento.
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2.2 Áreas de atuação da coordenação.de projetos
Para uma melhor estruturação do trabalho, as atividades de coordenação de
projetos foram subdivididas em treze grandes “áreas de atuação da coordenação”,
quais sejam: análise de riscos, análise de custos, seleção de alternativas de projeto,
planejamento e controle, negociação, contratação, gestão do escopo ou gestão do
desenvolvimento do projeto, integração, compatibilização, gestão da qualidade,
gestão da comunicação, gestão do conhecimento e liderança e trabalho em equipe.
Essa subdivisão segue, em parte, àquela apresentada no “Guide to the
Project Management Body of Knowledge” (PMBOK, 2000), tendo sido adaptada
para um “empreendimento imobiliário”, já que, na versão original, o conceito de
“empreendimento” é muito mais amplo. Ela foi adotada com o objetivo de facilitar a
fundamentação teórica dos diversos temas abordados na definição do modelo de
gestão e coordenação de projetos.

2.2.1 Análise de riscos
Pode-se definir risco como a combinação da probabilidade, ou freqüência, de
ocorrência de um perigo definido e a magnitude das conseqüências de sua
ocorrência (POSSI, 2004).
Segundo o mesmo autor, o risco vem da nossa inabilidade de prever o futuro
e indica o grau de incerteza para que nós tomemos o conhecimento de sua
existência. Dentro desse contexto, BRITO (1998) afirma que as incertezas que
envolvem as decisões são os principais fatores de riscos.
A incerteza nada mais é do que a falta de conhecimento de eventos futuros, e
o grau de incerteza dependerá do cenário2 proposto para o futuro, podendo variar
em razão da maior ou menor probabilidade de ocorrência dos eventos considerados.
As chances de ocorrência desses cenários podem ser representadas pela
probabilidade.
Para os povos da antiguidade, prever o futuro era privilégio dos deuses. Os
romanos atribuíam à deusa Fortuna a roda na qual o destino humano era decidido.
Hoje, apesar da imensa quantidade de informação disponível, ainda se recorre aos
cálculos probabilísticos para viabilizar empreendimentos.

2

Cenários são previsões de ocorrências de eventos através da combinação de possíveis resultados
dos acontecimentos analisados (BRITO, 1998).
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No entanto, com as inúmeras facilidades de processamento de informações, o
grau ou nível de risco é cada vez menor nos projetos; porém, permanecem vivas as
palavras de Leibniz3 que, em 1703, afirmou: “a natureza estabeleceu padrões que
dão origem ao retorno dos eventos, mas apenas na maior parte dos casos”.
A análise de riscos deu-se inicialmente apenas nas bases da sua objetividade
ou subjetividade. O fato de jogar uma moeda para obter cara ou coroa é um risco
classificado como objetivo porque as chances são bem conhecidas. Ou a moeda cai
com a cara voltada para cima ou cai com a coroa. Mesmo que as saídas sejam
incertas, um risco objetivo pode ser descrito precisamente em teoria, através de um
experimento ou pelo bom senso.
Uma outra abordagem está no componente pessoal, ou seja, decidir que algo
é arriscado significa colocar na ação uma contribuição significativa de personalidade.
Um exemplo disso é um jogador apostando no lançamento de uma moeda, na qual o
valor da aposta é de R$1,00. Nesse caso o jogador poderia estar confiante e
acreditar nas teorias e probabilidades de ter ganho zero ao final de inúmeras e
sucessivas apostas, pois as chances de sair cara ou coroa são iguais a 50%.
Quando o lance da aposta passa para R$1.000,00, a influência de
conservadorismo se manifesta de forma diferente em cada pessoa, apesar das
mesmas premissas iniciais de probabilidade, ou seja, pode se manifestar na forma
de medo para uns ou na forma de aventura para outros. Dessa forma pode-se
concluir que o volume de risco a ser aceito varia de equipe para equipe e de
coordenador para coordenador.
Cabe à coordenação de projetos, além de outras tarefas, antecipar riscos e
situações desfavoráveis que poderão ser encontradas. Projetos coordenados por
um profissional ou equipe experiente possuem riscos de surpresas e situações
desfavoráveis menores pois, os riscos desconhecidos poderão ser em maior ou
menor número, dependendo da experiência passada da equipe com projetos
semelhantes, ou seja, o conhecimento e a experiência do coordenador e da equipe
influencia no grau de risco do projeto.
Os riscos que podem afetar o projeto podem ser identificados e organizados
nas seguintes categorias:
a) Riscos técnicos, de qualidade ou de desempenho: Exemplo: confiar
em tecnologia complexa ou em desenvolvimento sem conhecimento
prévio, metas de desempenho irreais, mudanças na tecnologia usada
durante o desenvolvimento do projeto, riscos ambientais etc.
3

Leibniz, Gottfried (1646-1716) - Filósofo, físico e matemático alemão. Foi importante para o
desenvolvimento da metafísica e da lógica, tendo-se distinguido ainda pela invenção do cálculo
diferencial e integral. Entre as suas descobertas, ressaltam os trabalhos - paralelos aos de Newton sobre o cálculo infinitesimal, base de toda a ciência e técnica modernas.
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b) Riscos do gerenciamento do projeto: Exemplo: alocação precária de
tempo e recursos, qualidade inadequada do planejamento do projeto
etc.
c) Riscos externos: Exemplo: mudanças no mercado, mudanças legais
ou de regulamentações, mudanças de prioridades do incorporador,
garantia de continuidade de fornecimento, etc.

Os riscos são distribuídos ao longo das etapas de um empreendimento,
variando de acordo com o grau de incerteza. A fim de explicar essa distribuição
toma-se dois empreendimentos imobiliários como exemplo (1 e 2), ambos com um
ciclo de vida definido e dividido em: projeto, planejamento da construção, construção
e utilização, neste exemplo representado pelo período de garantia dada pelo
construtor / incorporador, conforme ilustra a figura 3.

Figura 3 – Distribuição da taxa de risco adaptado de (POSSI, 2004)
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O risco normalmente é maior no início do empreendimento e tende a chegar a
zero na conclusão do mesmo. Essa situação pode ser entendida uma vez que o
grau de incerteza de um empreendimento vai sendo reduzido à medida que as
atividades vão terminando de acordo com o previsto, ou sem terem sido afetadas
pelos riscos a elas atribuídos deixando cada vez menos incertezas para o restante
do empreendimento.
No exemplo da figura 3, o empreendimento 1 possui um tempo muito curto
para as fases elaboração do projeto e planejamento da obra, concentrando a maior
parte de seu tempo na fase de execução, condição essa muito comum nas obras do
segmento de empreendimentos imobiliários. Já no empreendimento 2, as fases de
elaboração do projeto e planejamento da produção têm seus tempos
significativamente maiores.
O nível de risco do empreendimento 1 aparece, de forma ilustrativa, com uma
redução ao longo da vida do projeto menos atenuada que no empreendimento 2.
Esse fato pode ser explicado, de forma subjetiva, pela falta de análise e tempo para
identificar os riscos e atuar na sua minimização, tornando o grau de risco geral do
empreendimento 1, representado pela área 1, maior que o empreendimento 2,
representado pela área 2.
Vale ressaltar que todo projeto possui um tempo ótimo para seu
desenvolvimento. A definição de um tempo muito curto pode elevar o nível de risco
em função da falta de tempo hábil para análise por parte do coordenador e dos
próprios projetistas, por outro lado, um tempo muito longo pode levar a uma
desmotivação da equipe ou alocação de pessoal dos projetistas para outros projetos
com possibilidades de ganho mais imediato, o que também pode acarretar uma
deficiência nas análises e compatibilizações, uma vez que, ao retomar o projeto, o
projetista demanda um tempo para se posicionar.
Dessa forma, cabe ao
coordenador definir o prazo para o desenvolvimento do projeto baseado, não só na
exigência do Incorporador ou construtor, más também em sua experiência
profissional e na capacidade produtiva da equipe de projeto.
Por fim, cabe ao coordenador de projetos, como forma de gerenciamento dos
riscos, desempenhar as atividades relativas a identificação, análise e resposta aos
riscos, podendo utilizar-se das ferramentas apresentadas por NAVARRO (2004),
conforme a seguir:
a) Informações históricas: A história dos projetos executados pela
empresa ou seus participantes são uma fonte de informação preciosa.
Para tanto, foi definida no modelo preliminar uma forma de registro
denominada “Caderno Resumo de Empreendimentos”.
b) Listas de verificação ou “checklist”: podem ser desenvolvidas listas
de verificação baseadas em informações históricas e conhecimento
que foram acumulados de projetos anteriores semelhantes e de outras
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fontes de informação. Uma vantagem de usar um checklist é que a
identificação é rápida e simples. Uma desvantagem é que é impossível
construir um checklist completo e também que o usuário pode acabar
limitando sua verificação às informações da lista.
Outro ponto
importante é a necessidade de revisão do checklist como um passo
formal de todo processo para aprimorar a lista.
c) Análise qualitativa de riscos: A análise qualitativa dos riscos é o
processo de avaliar o impacto e a probabilidade dos riscos
identificados. O objetivo desse processo é promover, através de
ferramentas e técnicas, meios de classificar os riscos identificados.
Através dessa priorização, aplicar de forma otimizada os recursos no
seu monitoramento e controle.
d) Planejamento de resposta aos riscos: O planejamento de respostas
aos riscos é o processo que permite o desenvolvimento de opções e a
determinação de ações para ampliar oportunidades e reduzir ameaças
aos objetivos do projeto. Isso inclui a identificação e nomeação dos
interessados para cada resposta de risco planejada. Este processo
assegura que os riscos identificados serão corretamente tratados.
Existem várias estratégias de resposta aos riscos disponíveis. Por
conta disto, o coordenador de projeto deve selecionar aquela
considerada com maior probabilidade de eficácia para cada caso,
como por exemplo:
Prevenção: Evitar um risco pode significar mudar alguma
característica do projeto para eliminar a condição ameaçadora ou
aproximar a condição favorável. Como exemplo, pode ser citada a não
especificação de um produto fornecido por um único fabricante no
mercado.
Transferência: Transferência de risco é a tentativa de se passar as
conseqüências de um risco, assim como a responsabilidade de sua
resposta, para uma terceira parte. Como por exemplo pode ser citada
a contratação de projeto, fornecimento e instalação de determinados
componentes ou subsistemas do edifício, sendo que a contratação do
sistema de fachada pronta é um exemplo de transferência.
Mitigação: É a busca da atenuação ou redução das conseqüências
e/ou probabilidade de um risco adverso para uma tolerância aceitável.
Um exemplo de mitigação pode ser a segmentação de um
empreendimento com várias torres, executado em diversas etapas
independentes, possibilitando abandonar parte da execução no caso
de baixo volume de vendas, reduzindo, dessa forma, o prejuízo.
Aceitação: Esta técnica indica que a equipe do projeto decidiu não
mudar o projeto para lidar com um risco ou é incapaz de identificar
qualquer outra estratégia factível de resposta. Uma aceitação
pressupõe o desenvolvimento de um planto de contingência a ser
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executado se um risco ocorrer. Um exemplo pode ser a adoção de um
componente ou subsistema importado, sem fabricante nacional. O
plano de contingência poderia ser um estoque estratégico para
manutenção.

Para operacionalização do gerenciamento de riscos, são definidas as
ferramentas: Caderno Resumo de Empreendimentos, Listas de Verificação de
Projeto e Roteiro para Análise e Resposta aos Riscos.

2.2.2 Análise de custos
A importância da atividade de estimar custos e analisa-los ao longo do
desenvolvimento de um projeto é inquestionável, na medida em que esses custos
são fatores determinantes para a viabilização do empreendimento.
Apesar da atividade de levantamento de custos não estar diretamente sob a
responsabilidade do coordenador de projetos, este deve estar capacitado para
envolver os diversos setores responsáveis pela formação dos custos na empresa,
como as áreas de orçamento, planejamento, suprimentos, produção, promovendo
uma troca de informações entre elas durante o desenvolvimento dos projetos e
analisar as estimativas apresentadas e a fim de subsidiar as decisões que envolvam
alternativas de projetos ou de soluções de projeto.
A qualidade da previsão dos custos envolvidos na execução de uma obra é
fundamental para a sobrevivência de uma empresa no atual mercado competitivo.
Como é justamente na fase de projeto onde as decisões tomadas possuem a maior
capacidade de influenciar o custo global do empreendimento, cabe ao coordenador
conhecer as técnicas de orçamentação e as estruturas de custo da empresa
construtora a fim de proceder análises mais consistentes dos orçamentos
elaborados pela área de orçamentos.
Embora a área de orçamento e planejamento da construtora esteja mais
capacitada para avaliar o impacto financeiro de decisões tecnológicas, geralmente
essa área não participa das discussões durante a elaboração dos projetos. Aliado a
esse fato, o desconhecimento das dificuldades construtivas por parte do
coordenador de projetos e a falta de comunicação entre as áreas de orçamento,
planejamento, suprimentos e fornecedores, pode prejudicar o processo decisório
durante a seleção de alternativas de projeto.
Dentro desse contexto, ANDRADE e SOUZA et al (2003) propõe em seu
trabalho o envolvimento do setor de orçamento durantes as discussões sobre
alternativas tecnológicas; o desenvolvimento de um banco de dados da empresa; o

22
envolvimento dos fornecedores de serviços durante a elaboração das estimativas de
custo das alternativas, além do desenvolvimento de um sistema de informações que
garanta o retorno da informação necessária aos vários setores da empresa.
Algumas atividades relativas à estimativa de custos, tais como o levantamento
de preços, que pode ser elaborada tanto pela área de orçamento quanto pela área
de suprimentos ou a quantificação dos serviços, que pode ser realizada tanto pela
área de orçamento quanto pelo projetista4, podem e devem ser compartilhadas.
Dentro desse princípio de integração, as áreas de orçamento, obras, planejamento e
suprimentos devem contribuir durante a elaboração dos projetos no auxílio da
definição de especificações e de sistemas construtivos, garantindo que as decisões
não sejam baseadas simplesmente no custo inicial, más nas dificuldades de
execução, nas dificuldades de aquisição, no desempenho dos produtos, na
existência de fornecedores e garantia de continuidade de fornecimento dos insumos.
Com o intuito de esclarecer o coordenador com relação aos processos de
orçamento, são feitas algumas considerações quanto à sua elaboração, iniciando-se
com uma conceituação e classificação dos custos incidentes na execução de uma
obra, bem como a forma como as estimativas são elaboradas tradicionalmente. Em
seguida, apresenta-se uma proposta de sistemática que pode ser encarada como
uma possibilidade de evolução nas práticas de elaboração de orçamentos.
a) Critérios para classificação de custos
Os critérios para classificação de custos são amplamente utilizados pela
contabilidade de custos e também pela engenharia. Os critérios de variabilidade e de
facilidade de atribuição são os mais conhecidos, sendo que o critério de facilidade
de atribuição é o mais empregado na orçamentação de edifícios.
A classificação segundo a variabilidade associa o custo do produto ao volume
ou quantidade produzidos; assim: custo variável é aquele cuja variação é
proporcional à quantidade produzida; custo fixo é aquele que independe da
quantidade produzida, mantendo-se praticamente constante no curto prazo; custo
semivariável é o custo que varia de acordo com a quantidade produzida, mas não
proporcionalmente.
A classificação dos custos em diretos e indiretos relaciona-se à sua facilidade
de atribuição, ou seja, quando o custo for facilmente atribuível a um determinado
4

Tendo em vista que normalmente os projetos são elaborados através do software Autocad ou
softwares similares, e que essas ferramentas têm a capacidade de definir atributos às entidades de
desenho, ou seja, definir, por exemplo a um bloco de concreto suas características qualitativas, tais
como dimensões, resistência à compressão, indicação de fornecedores, preço etc., além de calcular a
quantidade dessas entidades no projeto, seria muito mais eficiente a elaboração da quantificação dos
serviços e insumos por parte dos projetistas.
Cabe ressaltar que atualmente essa tarefa é elaborada por alguns projetistas de estruturas,
agilizando o processo de orçamentação das alternativas estudadas, porém, ainda não é efetuada
pelas outras especialidades.
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serviço, diz-se que ele é direto; do contrário, havendo alguma dificuldade nessa
atribuição, este é denominado indireto. Os custos indiretos são aqueles
indiretamente envolvidos na execução dos serviços, como, por exemplo, os gastos
com cópias ou os que, por incidirem sobre diversos serviços e não sejam facilmente
atribuíveis aos mesmos, por exemplo, o salário da equipe administrativa de obra.
b) Forma tradicional de elaboração de estimativas de custo
A estimativa de custos tradicional baseia-se na subdivisão da obra em
serviços aos quais são alocados os custos, por meio de composições de custos
unitários.
As composições de custos unitários são "fórmulas" empíricas em que se
relaciona a quantidade de insumos (materiais, mão-de-obra e equipamentos) à
execução de uma unidade de serviço.
Tais composições utilizam em sua elaboração o conceito de custo direto,
onde os insumos apresentados estão diretamente envolvidos com o serviço. Assim,
obtém-se os custos diretos de produção, por meio do produto entre a quantidade de
serviço realizada e a composição unitária de custo do serviço.
A quantidade de serviço é calculada a partir dos projetos, quando existirem,
ou de correlações com características de outros projetos ou de outros serviços
anteriormente executados. Cabe ao coordenador de projetos exigir dos projetistas o
pré-dimensionamento das alternativas possíveis para cada tecnologia a fim de
elaborar estimativas mais precisas, pois, nem sempre, a empresa construtora tem
histórico de serviços similares executados anteriormente para fundamentação do
estudo, assim como características específicas que podem alterar significativamente
o resultado.
O custo indireto é obtido por meio de taxas de rateio, que são usualmente
representadas por uma porcentagem sobre o custo direto calculado, porém essa
técnica deve ser evitada por causar grande distorção. A empresa deve dimensionar
os elementos constantes do custo indireto de acordo com as especificidades da obra
estudada, como por exemplo o prazo, o dimensionamento da equipe administrativa,
a quantificação dos equipamentos pesados, tais como gruas, elevadores etc.
Normalmente a taxa de rateio dos custos indiretos e do lucro é denominada
BDI, que considera as despesas indiretas (DI) de produção, tanto de obra quanto da
empresa, e o lucro ou benefício do construtor (B), porém esse conceito está mais
ligado ao preço de venda da obra e não será abordado neste trabalho.
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c) Possibilidade de evolução das práticas de elaboração de orçamentos
A fase de levantamento de quantidades pode ser considerada como uma das
mais importantes para a elaboração de um orçamento. Seu objetivo é quantificar os
serviços a serem realizados no empreendimento para sua posterior cotação de
preços.
Uma característica do levantamento de quantidades é a possibilidade de
ocorrência de erros quando do cálculo das quantidades, uma vez que este serviço
está diretamente relacionado com o nível de informação e clareza do projeto e,
principalmente, com a experiência, o cuidado e a responsabilidade de quem a está
elaborando.
Para minimizar essa possibilidade de erro e agilizar o processo de
orçamentação, SÉLLOS (2004) propõe um modelo de elaboração de orçamentos
com integração desenho x banco de dados, o qual pode ser encarado como uma
possibilidade de evolução para essa atividade. O autor define essa integração como
“projeto de execução incorporada” e apresenta como premissas básicas para essa
metodologia os pontos abaixo:
-

implementação de técnicas para modelagem gráfica detalhada do
edifício, incluindo modelos tridimensionais;

-

racionalização dos métodos gráficos empregados;

-

estruturação de um banco de dados relacional,

-

associação do modelo gráfico ao banco de dados;

-

determinação dos critérios de levantamento de quantidades;

-

desenvolvimento e operacionalização de um modelo “icônico”.

Como forma de alcançar os objetivos citados anteriormente, o autor apresenta
uma sistemática baseada em seu projeto de pesquisa junto ao Departamento de
Expressão Gráfica da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro de 1996, sendo um resumo do método apresentado a seguir:
-

O projeto deve ser elaborado em programa AutoCad;

-

Cada ambiente deve ser associado a um “elemento âncora” que por
sua vez está associado ao banco de dados relacional. Esse
“elemento âncora” pode ser entendido como um ícone de fácil
visualização que, através de sua associação com o banco de dados,
armazenará todas as informações do ambiente (áreas de piso e teto,
perímetro, pé-direito, especificações etc.)

-

Associação do banco de dados relacional as informações externas
(preços, datas, materiais, composições de preços unitários etc.)
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-

O levantamento de quantidades se faz através de uma rotina
programada de levantamento de dados pertencentes ao “elemento
âncora” (chave do banco de dados relacional) associando as
informações externas ao sistema com os dados obtidos a partir das
informações gráficas geradas no AutoCad.

-

A programação dessa rotina depende do sistema e/ou plataforma
utilizados.
No trabalho apresentado foram utilizadas rotinas
programadas em LISP5; no entanto, segundo o autor, nada impede
que sejam programadas na forma de macros internos do programa
AutoCad utilizando macros globais, ou outra linguagem de
programação.

-

Os dados gerados alimentam programas específicos para cada área,
ou seja, programas de orçamento e programas de planejamento.

O que destaca o método apresentado de outras metodologias tradicionais,
que geralmente utilizam processos manuais e imprecisos de cálculo, é a facilidade e
rapidez no levantamento de informações e seu tratamento, o que possibilita a
verificação, quase que simultânea das alterações de custo em função das alterações
de projeto.
A implantação de uma metodologia como esta pode ser encarada como um
grande desafio, pois quem necessita de seus resultados, as construtoras e
incorporadoras, geralmente não são as responsáveis diretas pelo desenvolvimento
dos projetos, e seus fornecedores, no caso as empresas de projeto, ainda não estão
preparadas ou não tem o conhecimento de tal tecnologia. Esses dois fatores,
aliados à falta de uma classificação padronizada de insumos, que possibilitaria um
intercâmbio de informações com os fornecedores, inclusive através da internet, torna
essa implantação uma tarefa desafiadora; no entanto, esse método pode ser
encarado como uma possibilidade de grande evolução para o setor, sendo que o
coordenador de projetos seria o profissional mais indicado para integrar as diversas
áreas envolvidas para viabilização dessa ferramenta.

2.2.3 Seleção de alternativas de projeto
Segundo GRAZIANO (2003), o “projeto” é uma imagem criada daquilo que se
quer realizar. Durante seu desenvolvimento, essa imagem é aperfeiçoada e
complementada, agregando valor ao empreendimento, sendo muito mais
conveniente simular (testar) nessa etapa, o que acaba por concentrar um grande
volume de decisões durante esse desenvolvimento.

5

LISP é uma rotina de programação do “software” AutoCad.
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Por esse motivo, antes de abordar a seleção de alternativas de projeto
propriamente dita, é importante entender o processo de decisões. Em uma decisão,
pode-se dizer que as pessoas “exercitam o julgamento” e que este julgamento
depende de sua experiência pessoal e intuição.
Os julgamentos podem ser objetivos, baseados em dados obtidos quando da
identificação e pesquisa de um problema, ou podem ser subjetivos, baseados em
informações fragmentadas ou sentimentos subjetivos das experiências ou
conhecimentos anteriores de quem está julgando.
Segundo BRITO (2004), os julgamentos são feitos com base em “pares” de
elementos relevantes a um critério ou propriedade a qual eles têm em comum. Por
exemplo, ao se olhar duas estrelas, pode-se notar que uma é mais brilhante que a
outra. Adicionalmente, as pessoas têm a capacidade de dizer que uma das estrelas
é muito mais brilhante que a outra, ou somente moderadamente mais brilhante, ou
que o brilho das duas é igual.
É através de uma multiplicidade de comparações aos “pares” que se constrói o
conhecimento sobre os elementos de um modelo, sendo que a redundância destas
comparações aos pares auxilia a precisão da análise.
Antes porém da comparação, é necessário que se tenham alternativas para
serem comparadas e nesse sentido, a mente humana é um componente essencial,
pois nenhum procedimento ou software substituirá o pensamento criativo, eles
somente poderão organizar e facilitar o processo de escolha.
As alternativas podem surgir a partir de “brainstormings”, discussões em
grupo e pesquisas por parte dos projetistas e do próprio coordenador, além do
auxílio de especialistas, cabendo ao coordenador incentivar a equipe no que diz
respeito à formulação e proposta de alternativas.
De posse das alternativas e das informações disponíveis são feitas as
comparações e tomadas as decisões. Algumas decisões, no entanto, são muito
complexas ou muito importantes para serem tomadas apenas com base na
experiência pessoal e intuição do tomador de decisão, necessitando portanto de
parâmetros de comparação definidos.
Usualmente, como parâmetros de comparação, são executadas medições
utilizando-se escalas quantitativas como dinheiro ou tempo, só que estas escalas
limitam a natureza das medições que se pode realizar. Os fatores qualitativos, por
sua vez, não dispõem de uma maneira razoável para sua medição física ou
econômica, como por exemplo a associação de uma marca ou o impacto de uma
escolha sobre a imagem da empresa.
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Em alguns casos não existem parâmetros comuns para comparação, como
por exemplo no caso da contratação de um colaborador ou de um projetista,
obrigando, nesse caso, a comparação entre “bananas e laranjas”, ou seja,
elementos muito diferentes entre sí, pois não existem pessoas com experiências e
habilidades exatamente iguais, nem pessoas que terão tudo o que precisam para a
função disponível.
Para casos como do exemplo anterior, tanto BRITO (2004) quanto o
documento de TIPEC (2005) sugerem a metodologia “Analytic Hierarchy Process –
AHP”, ou Processo de Análise Hierárquica, teoria esta desenvolvida no início da
década de setenta por Thomas L. Saaty6 a partir de exercícios de planejamento do
Departamento de Defesa Americano e que posteriormente, começou a ser aplicada
a diversos setores da economia (energia, transportes, políticas etc.)
O AHP reflete o que parece ser um método natural de funcionamento da
mente humana. Ao defrontar-se com um grande número de elementos, controláveis
ou não, que abrangem uma situação complexa, a mente os agrega em grupos,
segundo propriedades comuns. O modelo dessa função cerebral permite uma
repetição desse processo, considerando esses grupos, ou melhor, suas prioridades
comuns de identificação, como os elementos de um novo nível de sistema. Esses
elementos, por sua vez, podem ser agrupados segundo um outro conjunto de
propriedades, gerando os elementos de outro nível “mais elevado”, até atingir um
único elemento “máximo”, que muitas vezes pode ser identificado como o objetivo do
processo decisório, conforme representado na figura 4.

Figura 4 - Organograma simplificado dos níveis de hierarquização (BRITO, 2004)

6

Em 1972, Dr. Thomas Saaty trabalhava no Departamento de Defesa dos Estados Unidos quando
desenvolveu sua metodologia em um estudo para o NSF sobre o racionamento de energia para
indústrias. Durante o mesmo ano Dr. Saaty também criou a escala que relaciona as opiniões aos
números.
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O que se acabou de descrever é, em geral, denominado hierarquia, isto é, um
sistema de níveis estratificados, cada um constituído de tantos elementos, ou
fatores. A questão central, em termos dessa hierarquia, é a seguinte: com que peso
os fatores individuais do nível mais baixo da hierarquia influenciam o objetivo geral?
Desde que esta influência não seja uniforme em relação aos fatores, chega-se à
identificação de sua intensidade, ou às suas prioridades.
Esta determinação das prioridades dos fatores mais baixos com relação ao
objetivo pode reduzir-se a uma seqüência de problemas de prioridade, um para cada
nível, e cada um desses problemas de prioridade a uma seqüência de comparações
por pares. Essas comparações continuam a ser o ingrediente central desta teoria,
mesmo que o problema original se complique por relações de interação entre vários
níveis ou fatores.
FONTENELLE (2002) apresenta alguns itens para comparação e escolha de
alternativas:

7

-

postergação do uso de capitais: em função dos elevados juros
praticados no país, as novas tecnologias deverão ter baixos custos de
implantação, bem como devem privilegiar a redução dos estoques de
“serviços acabados”;

-

simplificação do processo construtivo: redução das atividades
artesanais. Busca de maior independência entre os subsistemas
construtivos, intensificação da “construção seca”;

-

facilidade de manutenção ao longo da fase de uso do imóvel:
manutenção sem quebras;

-

redução do custo da construção pelo aumento da produtividade;

-

maximização da qualidade e do desempenho da edificação, com
o aumento de sua vida útil7;

-

simplificação do processo de gestão da produção: sistema de
planejamento, orçamentação e desenvolvimento de projetos mais
eficientes e precisos;

-

eliminação de tarefas perigosas e inseguras;

-

verificação da adequação
empreendimento;

do

sistema

ao

perfil

do

Segundo o Projeto de Norma “Desempenho de Edifícios Habitacionais de Até Cinco Pavimentos”, Vida Útil é
o período de tempo durante o qual o produto pode ser utilizado sob condições satisfatórias de segurança, saúde e
higiene. A partir do atual estado da arte é praticamente impossível estabelecer com precisão esse período.
Recorrendo-se ao conhecimento disponível sobre os agentes agressivos, os diferentes processos degenerativos e
as características físicas e químicas dos materiais constituintes de um produto, pode-se apenas estabelecer
estimativas tecnicamente fundamentadas da vida útil de projeto. Entende-se como “atual estado da arte”, a
“melhor técnica disponível no momento da elaboração do projeto e da execução da obra”. A vida útil subdividese em vida útil de projeto e vida útil residual
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-

restrições técnicas
Descritivo;

/

Restrições

impostas

pelo

Memorial

-

disponibilidade de fornecedores: quantidade e garantia de
Continuidade do fornecimento;

-

interferências com outros sub-sistemas;

-

qualidade percebida / aceitação do cliente.

Por fim, é de extrema importância a documentação das razões das decisões
tomadas. A documentação pode servir para justificar as conclusões para outros ou
para se refletir sobre a decisão no futuro. Isto permite um processo de melhoria
continua na tomada de decisão. Uma decisão poderá ser examinada no futuro para
compreender as considerações que foram levadas em conta.

2.2.4 Planejamento e controle
As atividades de planejamento e controle podem ser encaradas como as
principais atividades do coordenador, pois delas dependem os resultados do
empreendimento na medida em que definem e buscam garantir o atendimento aos
prazos e escopos do projeto.
O que se observa é que, de maneira geral, as atividades de planejamento são
desenvolvidas de forma empírica e simplificada por alguns coordenadores de projeto
que não utilizam técnicas mais apuradas para seqüenciamento, estimativa de
duração das atividades, montagem e monitoramento de cronogramas. Muitas vezes
os cronogramas são elaborados sem levar em conta, de forma efetiva, as
interdependências entre as atividades, o que resulta na possibilidade de falhas de
programação.
Em função dessa deficiência ou desconhecimento das técnicas de
planejamento por parte de alguns coordenadores, a seguir são tecidos alguns
comentários sobre os processos de definição de atividades, seqüenciamento de
atividades, estimativa de duração de atividades, elaboração de cronograma e
controle de cronograma de acordo com o “Guide to the Project Management Body of
Knowledge” (PMBOK, 2000).

2.2.4.1 Definição das atividades
A definição das atividades envolve o processo de identificar quais as
atividades devem ser realizadas para produzir os diversos resultados parciais do
projeto. Quando se leva em conta que as atividades definidas no planejamento
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serão utilizadas para acompanhamento e controle de desempenho do prazo e custo,
deve-se também considerar a atenção dada a essa etapa para o sucesso do
planejamento.
Por outro lado, a experiência tem mostrado que a definição das atividades só
se torna eficaz quando é realizada com o auxílio dos profissionais que de fato
executarão as atividades. Dessa forma é imprescindível a participação dos
projetistas na definição das atividades.

2.2.4.2 Seqüenciamento das atividades
O processo de seqüenciamento das atividades envolve identificar e
documentar as relações de dependências entre as atividades, possibilitando a
elaboração de um cronograma realista e viável. O que se observa é que esse
seqüenciamento é construído de forma empírica por alguns coordenadores, não
levando em conta as interdependências entre as atividades de forma efetiva e não
se utilizando das ferramentas computacionais disponíveis no mercado. Por esse
motivo são descritos a seguir alguns métodos para elaboração de redes de
precedência, por ser a a técnica utilizada pelos dois softwares de planejamento e
controle mais difundidos no mercado (Primavera e MS Project).
As redes de precedência freqüentemente são chamadas de Redes PERT
(“program evaluation and review technique”), porém o método PERT, é uma das
técnicas de se elaborar uma rede de precedência. Nessa técnica são utilizadas
médias ponderadas para calcular as durações das atividades8 (MOREIRA, 2004).
Existem algumas formas de representar uma rede de precedência, porém é
muito importante ressaltar que, em qualquer que seja a representação, ela tenha a
capacidade de apresentar todas as ligações necessárias para a execução das
atividades parciais e totais, garantindo que toda a atividade tenha sempre uma
entidade predecessora e sempre uma entidade sucessora. As únicas exceções são
o início e o fim.
Para montagem das redes de precedência é necessário que se conheça os
tipos de relacionamento entre as atividades, quais sejam: terminar para começar
(“finish-to-start”), onde o início do trabalho da sucessora depende do término da
predecessora; terminar para terminar (“finish-to-finish”), onde o término do trabalho
da sucessora depende do término da predecessora; começar para começar (“startto-start”), onde o início do trabalho da sucessora depende do início da predecessora
8

O método PERT foi originalmente introduzido pela Marinha dos EUA em 1957 quando se
desenvolvia o míssil balístico intercontinental Polaris. O método PERT foi empregado para a
simulação do trabalho necessário para a conclusão desse projeto através da criação de um diagrama
de precedência e redes lógicas de seqüência de eventos dependentes, sendo detalhado mais adiante
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e começar para terminar (“start-to-finish”), onde o término do trabalho da sucessora
depende do início da predecessora. A seguir são exemplificados os dois principais
tipos de representação de rede disponíveis nos “softwares” de mercado.
a) Diagrama de precedência – (PDM – “Precedence Diagramming Method”)
Este método utiliza retângulos para representar as atividades e setas
representando as dependências. A figura 5 apresenta um diagrama simples
de rede desenhado utilizando o PDM. Essa técnica é utilizada pela maioria
de programas para gerenciamento de projeto, incluindo o MS Project e
Primavera.

Figura 5 – Diagrama de precedência (MOREIRA, 2004)

b) Diagrama de flecha (ADM – “Arrow Diagramming Method”)
Este método utiliza setas para representar as atividades e círculos para
representar as dependências. A figura figura 6 apresenta um diagrama
simples de rede utilizando o ADM. Embora bem menos predominante que o
PDM ainda é escolhida em algumas áreas de aplicação. O ADM utiliza
apenas relações de dependência do tipo término ao início e, as vezes
necessita da criação de atividades “fantasmas” para definir corretamente o
relacionamento lógico.

Figura 6 – Diagrama de flecha (MOREIRA, 2004)

Para elaboração das redes de precedências, pode-se recorrer aos dois
métodos mais utilizados: Método do Caminho Crítico CPM (“Critical Path Method”),
ou o Método PERT (“Program Evaluation and Review Technique”).
a) Método de Caminho Crítico (CPM “Critical Path Method”)
É o método utilizado pela maioria dos softwares de gerenciamento de projetos
para calcular a data mais cedo e mais tarde, para início de término de cada
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atividade. Isso é feito baseado na seqüência lógica especificada na rede e
em uma duração estimada . O objetivo do CPM é o cálculo da flutuação, com
a finalidade de determinar quais as atividades tem a menor flexibilidade no
cronograma. Essa flexibilidade é normalmente chamada de folga. A
seqüência de atividades com a menor folga configura o caminho crítico.
O CPM, consiste em uma metodologia de análise matemática para definir o
seqüenciamento ótimo de atividades a serem realizadas a fim de realizar o
projeto no prazo esperado. Ocorre que o modelo CPM considera que as
melhores previsões ocorrerão em todas as etapas do projeto. Isto é uma
suposição extremamente otimista que, dependendo do volume de recursos
envolvidos, requer uma análise das probabilidades associadas a cada data
estimada para conclusão do projeto.
b) Método PERT – (“Program Evaluation and Review Technique”)
É um outro método de cálculo da data provável de conclusão de um
cronograma de atividades de um projeto. Menos empregado do que o CPM,
o PERT utiliza o valor esperado de uma distribuição de médias ponderadas
atribuídas a cada atividade, para indicar a data provável de conclusão do
projeto.
O PERT difere do CPM fundamentalmente por usar distribuição de médias
(valor esperado) ao invés da estimativa mais provável. O PERT é atualmente
muito pouco utilizado, sendo que os softwares de gerenciamento de projetos
utilizam apenas a técnica CPM, ou seja, apenas uma entrada para a duração
das atividades.
O método PERT utiliza a estimativa de duração por média ponderada para
calcular as durações das atividades baseada na fórmula: Duração = (P + 4M
+ O)/6, onde P = duração pessimista, M = duração mais provável e O é a
duração otimista, conforme exemplificado na figura 7

Figura 7 – Estimativa de duração das atividades – traduzido de (PMBOK, 2000)
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2.2.4.3 Estimativa de duração das atividades
A estimativa de duração das atividades é o processo de determinar quantos
períodos de trabalho serão necessários para cada atividade, dentro de uma escala
de tempo predeterminada (ex. dias, semanas, meses) A estimativa é feita a partir
das informações de escopo do projeto, da avaliação e opinião de especialistas,
informações históricas e da quantidade de recursos disponíveis.
A principal fonte de informações para obtenção de uma simulação de
resultados confiáveis continua sendo a experiência de profissionais que vivenciaram
a execução de atividades similares ou, no histórico de projetos semelhantes que
possam servir de base para o valor mais provável da conclusão de cada atividade.
O coordenador de projetos deve liderar o processo, mas é recomendável que
a estimativa seja feita, ou no mínimo aprovada, pelo grupo que vai realizar as
tarefas. É nessa fase que muitas negociações entre a equipe do projeto acontecem
e o coordenador deve usar todas as técnicas e experiências para evitar que as
atividades sejam superestimadas ou subestimadas.
A duração da maioria das atividades é influenciada pela alocação de
recursos. Geralmente quanto maior a quantidade de recursos alocados em uma
atividade, menor será sua duração Essa afirmação não é válida para as empresas
de projeto pois a mão-de-obra não está à disposição para contratação em momentos
de pico, e mesmo que estivesse, existe um período de tempo necessário para seu
treinamento e adaptação ás regras e procedimentos da empresa.
No caso do projeto, a duração das atividades será muito mais influenciada
pela capacitação da equipe, do que pela quantidade de projetistas alocados, pois no
caso de trabalhos intelectuais, a experiência e a competência individual influencia
diretamente na duração das atividades.
Para definição da duração das etapas de projeto e, conseqüentemente, a
duração do projeto, o coordenador pode se valer de algumas técnicas:
a) Informações do próprio projetista
Geralmente a definição da duração das etapas do projeto é uma tarefa difícil,
por causa do número de fatores que podem influenciá-la (quantidade de
recursos, produtividade dos recursos etc.), fatores estes que são de
conhecimento do próprio projetista e não do coordenador, portanto a
informação do projetista, baseada em informações históricas e na sua
capacidade produtiva no momento da execução do projeto pode e devem ser
usadas, no entanto, deve-se recorrer aos demais métodos como forma de
conferência.
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b) Estimativa análoga
Também chamadas de estimativa de cima para baixo (top-down), usam-se os
valores reais de durações das etapas de projetos anteriores ou similares para
estimar a duração de uma atividade futura. É freqüentemente utilizada para
estimar a duração total do projeto quando existe uma quantidade limitada de
informações sobre ele e freqüentemente nas fases iniciais de planejamento
do projeto. Mesmo que seja utilizado apenas este método, o cronograma
obtido deve ser validado pela equipe de projeto.
c) Durações com base quantitativa
Este método define a duração das atividades em função dos índices de
produtividade, porém é praticamente impossível de ser utilizado para projeto
pois não se conhece de início o volume real de trabalho a ser produzido e a
produtividade não é constante para projetos diferentes.
Mesmo utilizando as técnicas apresentadas, tal é a dificuldade encontrada por
diversos coordenadores para definição correta da duração das atividades e, por
conseguinte, do projeto, que este, por vezes, incorpora uma porção adicional de
tempo a título de reserva ou contingência à duração de algumas atividades ou ao
total do projeto. No entanto essa prática deve ser evitada, já que se têm à
disposição diversas ferramentas que possibilitam maior precisão na elaboração do
planejamento.
Ao se definir a duração de um projeto, deve levar em conta que todo projeto
possui um tempo ideal de desenvolvimento, caso seja executado em um período
muito curto pode conter falhas por falta de compatibilização ou
soluções
inadequadas em função do pouco prazo para desenvolvimento e análise de
alternativas. Caso o projeto seja desenvolvido em um prazo muito longo, ou seja
interrompido por um período muito longo, como geralmente ocorre no período de
aprovação, pode haver a dispersão da equipe, ou seja, a alocação dos profissionais
em outros projetos podendo gerar, da mesma forma, problemas para o projeto.
Por fim, ao se estabelecer a duração de um projeto, deve-se ter em mente
que se está criando uma expectativa para o cliente. Como a satisfação do cliente
está diretamente ligada às expectativas, é melhor que a estimativa seja a mais
segura possível.

2.2.4.4 Elaboração do cronograma
Elaboração do cronograma é um processo que utiliza os resultados dos três
processos anteriores: definição das atividades, seqüenciamento das atividades,
estimativa de duração das atividades. Elaborar o cronograma significa determinar as
datas de início e fim para as atividades do projeto, significa també, definir como as
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atividades serão executadas, respeitando as premissas e restrições definidas desde
a definição do escopo, além de verificar se todas a condições de trabalho e recursos
alocados são suficientes para o atendimento dos prazos previstos.
Atualmente os softwares de gerenciamento de projetos são amplamente
usados no desenvolvimento e acompanhamento dos cronogramas de obras porém,
nem todos os coordenadores conhecem ou utilizam de forma correta tais programas
para o planejamento e controle do projeto. Esses produtos automatizam os cálculos
das análises matemáticas e, conseqüentemente, permitem uma rápida avaliação
sobre diversas alternativas de cronograma.
Destaca-se nessa área, o trabalho desenvolvido por ASSUMPÇÃO (2001),
que apresenta um sistema automatizado, resultado da aplicação de um modelo para
planejamento do processo de projeto de edifícios de múltiplos pavimentos, baseado
na utilização da técnica de rede de precedência, com a utilização de aplicativos de
uso corrente no mercado.
O sistema é estruturado através da técnica de rede de precedências, operada
através de aplicativos para ambiente Windows, tais como Microsoft Excel, Microsoft
Project e Visual Basic, de ampla utilização no mercado.
As atividades identificadas no fluxo de projetos são inter-relacionadas através
da rede, permitindo que se gere o cronograma global do processo, com informações
referentes a prazos e datas para conclusão dos produtos, permitindo também, a
organização de cronogramas específicos por parceiro projetista.
A estruturação do modelo em rede procura tirar proveito das características
de padronização e repetitividade do processo de projetos de edifícios, porém devese lembrar que as equipes de projeto possuem capacitação técnica e produtividade
muito diferente entre si, não sendo aconselhável a adoção de métodos
automatizados sem a anuência dos projetistas e sem a análise do coordenador,
baseada em seu conhecimento e experiência.

2.2.4.5 Controle do cronograma
O controle do cronograma consiste em coordenar os responsáveis para
executar as atividades planejadas; atualizar periodicamente o cronograma de acordo
com o progresso nas atividades; detectar os desvios e promover ações corretivas
quando necessário, utilizando técnicas como redução de atividades, eliminação de
atividades etc.
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A capacidade dos softwares de gerenciamento de projeto disponíveis no
mercado em comparar datas planejadas com datas reais e prever os efeitos de
mudanças no cronograma, reais ou potenciais, torna-os ferramentas indispensáveis
para o controle das atividades, pois, a partir do estabelecimento de uma rede de
precedência, o software recalcula todas as datas quando da introdução de uma data
real de término de uma atividade executada.
Além da atualização das redes, deve-se documentar as causas das
variações, as razões por trás das ações corretivas tomadas, e outros tipos de lições
aprendidas do controle do cronograma para que se tornem partes de um banco de
dados históricos, tanto para o projeto em curso, quanto para outros projetos da
organização.

2.2.4.6 Método da Estrutura Matricial do Projeto ou “Design Structure Matrix”
(DSM)
Um outro método que pode ser utilizado no planejamento do projeto é o
Método da Estrutura Matricial do Projeto, ou “Design Structure Matrix” (DSM). Esse
método, por ser mais focado no fluxo de informações do que no fluxo de trabalho,
pode tornar-se uma ferramenta bastante útil para a análise e planejamento do
projeto, principalmente para projetos mais complexos pois, segundo YASSMINE
(2004), as ferramentas tradicionais para planejamento, tais como rede PERT,
Gráfico de Gantt e Método do Caminho Crítico - CPM, são mais adequadas ao
planejamento de atividades ordenadas em seqüência ou paralelamente, sendo que
no desenvolvimento de um projeto existem muitas atividades que são
interdependentes, criando situações de interação ou “feedback”, que podem ser
melhor representadas pela DSM.
Traçando um paralelo entre a representação do planejamento de um projeto
através de uma rede de precedência e através da DSM, pode-se verificar na figura 8
as duas formas de representação das três formas básicas de relacionamento entre
as atividades: paralela, seqüencial e inter-relacionada ou interdependente.

Figura 8 – Três configurações que caracterizam um sistema – traduzido de (Yassine, 2004)
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Segundo EPPINGER (1997), existem quatro tipos básicos de DSM: baseado
em tarefas, baseado em parâmetros, baseado em grupos e baseado em
componentes conforme tabela 2.
Tabela 2 - Quatro diferentes tipos DSM – traduzido de (BROWNING, 2001 apud YASSMINE,
2004)
Tipos de DSM
Representação
Aplicação
Método de análise
Decomposição, análise
Baseado em tarefa
Tarefa / atividade
Programação de
e simulação
Entrada / saída /
atividades,
relacionamento
seqüenciamento de
atividades, redução do
tempo de ciclo
Baseado em
Pontos de decisão /
Seqüenciamento de
Decomposição, análise
parâmetros
precedentes
atividades e definição e simulação
necessários
de processos
Agrupamento
Baseado em grupos
Características de
Organização do
interface entre
projeto e
diversos grupos
gerenciamento do
relacionamento e
integração da equipe
Baseado em
Relacionamento entre Arquitetura de
Agrupamento
componentes
diversos componentes sistemas e projetos de
engenharia

Uma DSM, por ser uma representação compacta de projetos complexos,
onde constam todas as atividades e o fluxo de informações entre elas. Essa
representação pode fornecer caminhos para o controle do projeto através da
identificação das necessidades de informações entre diversas atividades. Um
exemplo de DSM pode ser verificado na figura 9, sendo que na representação (a), as
atividades e seus relacionamentos são representados, segundo YASSINE (2004), na
forma de um “gráfico spaghetti”, no entanto poderia ser representado por um
fluxograma ou rede CPM. Já na representação (b), as atividades e seus
relacionamentos foram representados em um DSM inicial, onde as atividades são
representadas pelas linhas e colunas e as precedências ou relacionamento
representados por pontos na matriz.
No exemplo da figura 9, a atividade B alimenta as atividades C, F, G, J e K,
enquanto a atividade D é alimentada pelas atividades E, f e L. Os pontos abaixo da
diagonal representam informações recebidas de atividades a montante e os pontos
indicados acima da diagonal representam informações recebidas de atividades a
jusante, indicando, de forma geral, retrabalhos, pois são informações advindas de
atividades que ainda não foram executadas, denunciando que as atividades são
executadas a partir de suposições e não de informações definitivas.
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Figura 9 – Representação de um DSM (Yassine, 2004)

A matriz pode ser manipulada para reduzir os pontos acima da diagonal,
demonstrando, dessa maneira, quais atividades realmente são seqüenciais, quais
são paralelas e quais são inter-relacionadas. A partir da matriz manipulada pode-se
determinar quais tarefas devem iniciar o processo de interação, baseado em uma
estimativa inicial de uma parte da informação faltante. Por exemplo, na figura 9 “c”,
o bloco E-D-H pode ser executado iniciando a tarefa E com uma suposição inicial da
saída da atividade H, a saída da atividade E alimenta a atividade D, a seguir a saída
da atividade D alimenta a atividade H e a saída da atividade H alimenta finalmente a
atividade E. Nesse momento a atividade E compara a saída da atividade H com a
suposição inicial e, em função da distância entre a suposição inicial e a saída final,
decide-se sobre a necessidade de uma interação extra.
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Outra forma de representação é o DSM numérico, onde as marcas na matriz
são substituídas por números que podem representar o nível de dependência, por
exemplo: 1 = altamente dependente, 2 = dependência média, 3 = baixa
dependência.
Esse método pode ser utilizado pelo coordenador para identificar atividades
que requeiram diversas interações durante seu desenvolvimento em função do fluxo
de informações e a partir dessa identificação dimensionar de forma mais precisa os
prazos necessários, assim como planejar de forma mais adequada o gerenciamento
do fluxo das comunicações, no entanto vale ressaltar, que tanto neste, quanto em
outros métodos de planejamento, o sucesso é determinado pela correta
decomposição do projeto em tarefas e pela exatidão no estabelecimento das interdependências.

2.2.4.7 Considerações finais sobre o planejamento e controle
Atualmente as exigências de alguns empreendedores em terem suas obras
“lançadas” o mais rápido possível para aproveitar os momentos econômicos ideais,
têm levado, em alguns casos, a uma redução do tempo destinado à elaboração dos
projetos, à elaboração do planejamento e à reflexão e opção por melhores
alternativas.
Essa “pressa” gera uma grande pressão para elaboração do projeto de
arquitetura. Aliado a esse fato, na maioria dos casos, as outras especialidades não
são envolvidas antes da aprovação do projeto legal, o que significa uma atitude do
próprio empreendedor no sentido de prejudicar a qualidade do processo, uma vez
que podem ser identificadas diversas incompatibilidades entre o projeto executivo e
o projeto legal.
Segundo MELHADO (1994), em países desenvolvidos o tempo destinado ao
desenvolvimento dos projetos é, muitas vezes, da mesma ordem de grandeza do
tempo dedicado à execução da obra, procurando-se, com isto, evitar as deficiências
e os desperdícios comuns na fase de execução, além de obter um melhor
desempenho do produto final. Cabe ressaltar que o período de desenvolvimento do
projeto, nesses países, acaba avançando durante o período de execução da obra.
Em São Paulo, em boa parte das empresas incorporadoras, o processo de
desenvolvimento de projeto sofre uma descontinuidade ou até mesmo uma
paralisação, desde o início do processo de aprovação legal até a decisão do
empreendedor de lançar a venda ou o empreendimento ser viabilizado
comercialmente. Essa demora pode ocorrer, dentre outras razões, pelo surgimento
de problemas legais quando da aprovação do projeto, ou, após a aprovação, por
problemas conjunturais de mercado (momento não propício para o lançamento das
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vendas), o que pode causar prejuízos ao bom andamento do projeto (FONTENELLE,
2002).
Dentro deste contexto cabe ao coordenador de projetos estar capacitado em
técnicas de planejamento e utilizar todas as ferramentas disponíveis para a agilidade
e qualidade do processo de planejamento e controle, levando em conta as
necessidades do incorporador (com relação às aprovações e minimização de
desembolsos antes da viabilização do empreendimento), da construtora (com
relação à disponibilização dos projetos em tempo hábil para elaboração do
planejamento e execução da obra) e dos projetistas envolvidos (com relação à
otimização de sua capacidade produtiva), o que torna o processo de planejamento
extremamente complexo.

2.2.5 Negociação
Negociação é um processo de aceitação de idéias, propósitos ou interesses
visando o melhor resultado possível. Esse “melhor resultado possível” pode ser
descrito como aquele em que as partes envolvidas terminam as negociações
conscientes de que foram ouvidas, de que tiveram a oportunidade de apresentar sua
argumentação e atingiu-se um consenso. Afinal as partes conviverão com a solução
consensuada.
A negociação deve resultar preferencialmente em uma situação de ganho
para ambas as partes. Quando o coordenador pressiona demasiadamente o
projetista durante o fechamento de um contrato, de maneira a criar uma situação
ganha-perde a favor dele, o projetista, durante a execução do projeto, estará mais
preocupado em tentar recuperar sua perda na negociação do que efetivamente
desenvolver um projeto mais adequado. Em outras palavras, em uma situação
ganha-perde, decorrente de uma negociação mal conduzida, o coordenador deverá
dedicar mais esforços em garantir que o projetista não proporá serviços
desnecessários ou eliminação de partes ou etapas do projeto, de forma a recuperar
o que perdeu na negociação.
As negociações ocorrem em torno de diversas questões, em diversos
momentos e em todos os níveis do projeto, como por exemplo, na contratação de
um projetista, na definição dos escopos, na definição dos prazos de execução, na
seleção de alternativas etc. Um coordenador de projetos deve ser um bom
negociador. O bom ou mau desempenho de sua coordenação está vinculado à sua
capacidade de negociar com sua equipe, com seus clientes (internos e externos) e
com seus fornecedores.
Desenvolver habilidades de negociação implica conciliar e harmonizar
concomitantemente três áreas de conhecimento: habilidade de relacionamento
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(comportamento); técnicas de negociação e conhecimento de seu “negócio”, ou área
de atuação (BOURROUL 2003).
Ao observar-se os aspectos comportamentais de uma pessoa, pode-se
estabelecer uma relação de confiança com ela. É a confiança que aproxima as
pessoas, da mesma forma que a falta dela as afasta.
Qualquer processo de negociação em que haja confiança entre as partes
torna-se mais fácil de ser conduzido. As pessoas tendem a cooperar mais, acreditar
mais umas nas outras e esforçar-se para gerar um clima positivo, favorável a
resultados benéficos.
Nenhuma negociação se inicia quando pessoas se defrontam em lados
opostos da mesa, mas sim muito antes. É essencial que se encare a negociação
como um processo planejado, realizado e acompanhado do início ao fim. Tudo o
que é feito numa negociação influencia uma próxima negociação com aquela pessoa
ou empresa.
Encarada como um processo, a negociação pode ser decomposta em etapas,
no entanto essas etapas não podem ser consideradas como rígidas e imutáveis. O
importante é que sejam lembradas para sistematizar o processo de negociação.
A seguir é apresentado um modelo adaptado a partir dos modelos
apresentados por BOURROUL (2003) e POSSI (2004), que contém as seguintes
etapas:
a) Preparação:
É o planejamento inicial, sem a presença do outro negociador, quando são
definidos os objetivos ideais e os objetivos reais (a diferença entre eles
constitui-se a margem de negociação).
b) Abertura ou vínculo:
É o primeiro contato entre os negociadores onde o coordenador busca criar
um clima propício à negociação.
c) Exploração:
Busca-se, nesta etapa, detectar necessidades, expectativas e motivações da
outra parte. É o momento de ouvir e colher informações. O coordenador
deve lembrar-se de que haverá oportunidades em outras etapas para expor
suas opiniões.
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d) Apresentação:
É a apresentação da proposta em si. É essencial que neste momento seja
mostrada como ela atende ás necessidades e expectativas do outro,
detectadas na fase anterior.
e) Barganha:
Trata-se do alcance de um acordo propriamente dito, objetivando resolver
desacordos existentes, minimizar os conflitos, de modo a alcançar os
objetivos definidos.
f) Fechamento:
Nesta etapa deve-se assegurar a compreensão plena dos itens discutidos, ou
seja, esta etapa tem como objetivo, assegurar que todas as partes tenham
entendido os itens acordados, bem como documentar o acordo.
Existem diversas técnicas de negociação, sendo algumas delas apresentadas
na tabela 3.
Tabela 3 Técnicas de negociação normalmente empregadas (POSSI, 2004)
Técnicas de negociação

Exemplos

O bom e o mau

Negociação em dupla: uma das pessoas é a “boazinha” e aceita de
bom grado e facilmente tudo que se propõe, enquanto que a outra é
“má”, difícil de se lidar e restringe e dificulta a aceitação de tudo.

Limite final / ponto final

Impor um limite para alcançar um acordo. Por exemplo: “o projeto
deve iniciar até a próxima semana e precisamos fechar as
negociações antes disso”.

Fator surpresa

Pegar de surpresa a outra parte, trazendo informações novas.

Mentir / omitir

Não abrir completamente a realidade a outra parte.

Autoridade limitada

O negociador afirma não ter autoridade de decisão, o que pode ou
não ser verdade.

Ausência de alguém
importante

A ausência de alguém importante é citada como motivo para não
aceitar a proposição da outra parte.

Justo e razoável

Invocar o senso de justiça da outra parte, oferecendo comparações
com outras situações, de maneira a provar que o preço proposto é
justo.

Atraso estratégico

Solicitar um recesso para dispersar a atenção da discussão que estava
sendo promovida.

Acordos preestabelecidos

Invocar um acordo previamente fechado que não pode ser mudado.
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Um processo de negociação de sucesso exige que o coordenador conheça a
fundo seu “negócio”, ou sua área de atuação. Para isso é necessário que ele esteja
informado a respeito da própria empresa, das características e estratégias dos
projetos, do mercado e da concorrência, dos aspectos financeiros etc. Por fim, cabe
ao coordenador, quando envolvido nos processos de negociações, representar, em
primeiro lugar, os interesses do seu cliente, ou seja, a empresa construtora ou
incorporadora, no entanto deve atuar de forma ética, zelando pelo bom
relacionamento entre os membros da equipe.

2.2.6 Contratação
Atualmente, tendo a terceirização de serviços como um dogma em muitas
empresas, em especial com relação á equipe de projeto e, muitas vezes com relação
ao próprio coordenador, não prever uma atenção especial para a contratação
poderia ser considerado negligência por parte do coordenador.
Alguns problemas ocorrem devido aos contratos que, por serem muitas vezes
superficiais e cheios de falhas, são o ponto crucial de confronto entre as partes.
Para que isso não ocorra, os contratos devem ser claros e objetivos, para que
nenhuma das partes fuja de suas obrigações e a qualidade do serviço possa ser
mantida para que o maior beneficiado possa ser o cliente final. Muitos dos
problemas encontrados nos contratos são decorrentes da falta de integração entre
as áreas técnicas e administrativas das empresas. A responsabilidade dessa
integração deve ser do coordenador de projetos.
Um contrato pode ser descrito como um documento pelo qual se norteiam as
relações comerciais, sendo um modelo de expectativa, principalmente do contratante
(POSSI, 2004).
A lei civil não impõe um modelo específico para a contratação de serviços,
deixando que as partes se ajustem às condições que melhor se coadunem com os
seus interesses. O Código Civil Brasileiro estabelece no capítulo relacionado com
as obrigações, as regras de contratação que servem apenas de balizamento para a
finalização do ajuste.
Cada tipo de contrato possui suas peculiaridades, cautelas e leis, mas, via de
regra, todos devem possuir os itens descritos a seguir:
a) Denominação e qualificação das partes:
A existência de um contrato com a assinatura de pessoas não habilitadas
contratualmente, pode gerar uma discussão a respeito da nulidade desse
contrato. É necessário ter em mãos o contrato social, estatuto ou a ata da
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assembléia que nomeou seu representante legal para verificar quem
realmente tem capacidade jurídica para assinar os contratos.
b) Objeto:
É o que será contratado e onde será contratado, ou seja, a descrição do
projeto e do empreendimento a ser projetado a fim de caracterizar o projeto.
c) Cláusula de escopo:
Essa cláusula faz parte do planejamento do projeto. Se as partes acharem
que o item objeto do contrato não está claro o suficiente para atender aos
desdobramentos da execução do serviço, então o item descrição dos serviços
entra no contrato.
O escopo pode ser descrito no corpo do contrato, através de anexos ou
através de referência aos documentos publicados pelas entidades de classe
(ABECE, ABRASIP, ASBEA, AGESC etc.) É importante salientar que,
quando há um ou mais anexos e/ou casos em que haja divergências entre
eles e o contrato, fica válido o que foi estipulado no contrato e depois os seus
documentos anexos.
d) Obrigações individuais das partes:
Dependendo da natureza do contrato, existem obrigações específicas, sendo
que tais obrigações geram responsabilidades. Ex. aprovação do projeto em
determinados órgãos da administração pública, compromisso de sigilo e
confidencialidade etc.
e) Anexos:
Deve-se lembrar que a ordem dos anexos é relevante para a decisão de
hierarquia. O anexo é normalmente feito para uma maior liberdade de
contratação.
f) Considerações:
Essa cláusula é utilizada para delimitar parâmetros dentro de uma relação,
não é para ser utilizada com nada que não tenha significado jurídico
relevante.
g) Preço:
É a quantia relativa ao valor da venda / fornecimento de um produto.
h) Reajustamento:
Essa palavra é perigosa porque, se existe um contrato com prazo de entrega
inferior a um ano, não se pode falar em reajustamento no contrato, pois desde
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o início do Plano Real, a lei prevê que é ilegal reajustar o preço num contrato,
seja ele de fornecimento ou de prestação de serviços, quando este possuir
um prazo inferior a 12 (doze) meses. Se essa cláusula aparecer num contrato
que esteja sob estas condições, acaba por ser nula por lei.
i) Faturamento:
Pode-se montar um cronograma físico-financeiro onde o faturamento esteja
ligado a determinados eventos. A emissão da fatura não gera obrigação fiscal.
A nota fiscal sim. Logo, a entrega de um produto ou serviço, se feito com
uma fatura ou com nota fiscal, pode, por conta de riscos de atraso ou outra
impossibilidade de entrega, gerar no caso da nota fiscal emitida, obrigações
de pagamento de impostos que poderiam ser evitados dentro da redação
desse item.
j) Multas:
A multa é sanção contratual, quando há inadimplência no contrato, na
questão ligada ao pagamento. Esse termo é usado nos atrasos de
pagamento (financeiro) ou atrasos de execução de serviços ou entregas
(físico).
Multas por execução são pagas pelo não atendimento ao
cronograma aprovado no projeto e o contratante pode estipular o valor ou
porcentagem, limitadas até 10%, já as multas pelo não pagamento do
contratante ao contratado são limitadas a 2% pela lei.
Juros de mora também estão limitados a 1% ao mês
k) Propriedade de documentos:
Deve ficar claro, principalmente pelo contratado, quais os documentos e/ou
arquivos eletrônicos serão de propriedade comum ou exclusiva ao final do
contrato, inclusive constando alusão aos “direitos autorais” sobre os projetos.
l) Garantias e responsabilidades:
A solicitação de seguros não é uma prática comum na execução de projetos,
contudo devem ser delimitadas as responsabilidades e garantias pelo serviço
prestado.
m) Tributos:
O tipo de tributação está diretamente vinculado ao tipo de negócio, porém é
importante que os mesmos estejam discriminados no contrato.
n) Vigência e prazo:
vigência é a validade do contrato, que pode iniciar com a assinatura do
mesmo, ou antes, até a finalização de todas as tarefas (obrigações) desse
contrato. Se a vigência do contrato acabou, mas a o projeto ainda não está
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finalizado, estende-se o prazo de entrega para garantir a total execução
desse contrato. Prazo é o tempo relacionado ao cronograma de execução da
obra ou projeto. A vigência normalmente se estende além da entrega de um
serviço ou produto e garante a responsabilidade das partes.
o) Resolução, Rescisão, resilição e terminação:
A forma de encerrar um contrato pode ser expressa de várias maneiras, mas
de qualquer forma deverão estar explícitas na redação do contrato a saber:
a. Resolução:
Determina a falta de capacidade de fazer um contrato, ou seja, as
partes não têm mais condição de contratar. Então, há a resolução do
contrato, não há mais a capacidade de se fazer o projeto. Fica
resolvido entre as partes. A resolução é bilateral e não possui ônus.
b. Terminação:
É o direito de uma parte terminar o contrato a qualquer tempo. A
terminação determina que as partes envolvidas podem terminar
unilateralmente o contrato a qualquer tempo sem justa causa.
c. Rescisão:
É quando se termina o contrato por algum motivo justo, ou seja,
alguém não respeitou as condições comerciais. A rescisão se faz com
conseqüências (sanções civilizatórias). Os motivos que podem levar à
rescisão têm que estar explícitos no contrato e possui ônus.
d. Resilição:
É a rescisão e a terminação ocorrendo conjuntamente.
p) Caso fortuito ou força maior:
Dispositivo do Código Civil Brasileiro que define que nenhuma das partes será
responsabilizada pelo não cumprimento das obrigações em casos em que o
homem atua no impedimento do negócio, como a guerra (caso fortuito) ou a
natureza atua no impedimento do negócio (força maior)
q) Leis e normas aplicáveis:
As leis e normas técnicas aplicáveis determinam a forma de dirimir conflitos.
Tem que se tomar conhecimento das leis que estão sendo aplicadas em
contratos. Por mais que existam arbitragens, há também leis para nortear
essas relações e o lugar onde essas relações vão ser desenvolvidas.
r) Novação:
Exime o fato de uma das partes ter tolerado uma condição se tornar um
direito adquirido da outra parte.
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s) Vias do contrato:
Pelo fato do contrato ser bilateral, as partes envolvidas têm que possuir
cópias idênticas, que assinadas, são originais, além da necessidade de
testemunhas, para provar que houve liberdade no contrato.
Incentivos contratuais representam uma forma de aproximar os interesses do
contratado aos interesses do contratante. Em outras palavras, os incentivos
contribuem para que ambos, contratante e contratado, trabalhem em direção a um
mesmo objetivo de completar o escopo do trabalho dentro das metas (prazos, custos
etc.) estabelecidas.
Por fim, antes da contratação é necessário que se faça a seleção e
qualificação dos fornecedores, a cotação do projeto, repassando aos projetistas
informações claras do que se espera do projeto, o recebimento das propostas e a
negociação antes da contratação propriamente dita.
Na maioria das construtoras e incorporadoras, existe uma cultura que prega a
escolha pelo preço mais reduzido. O preço pode ser o determinante para um item de
prateleira que esteja prontamente disponível, mas o menor preço de um projeto
pode não significar o menor custo do empreendimento, pois a qualidade do projeto
influencia diretamente o custo da obra. O coordenador de projeto deve atentar para
este aspecto, alertando o contratante a esse respeito, pois, em última instância, cabe
ao coordenador alcançar ou superar as expectativas do cliente através do trabalho
dos projetistas contratados.

2.2.7 Gestão do escopo de projeto
As relações entre incorporadores ou construtores e projetistas envolvem
diversas dificuldades de ordem técnica e comercial, principalmente pela deficiência
de normas e regulamentações que efetivamente possam orientar essas relações.
Particularmente, pode-se dizer que há poucos elementos reconhecidamente aceitos
para a definição do conteúdo dos projetos e dos serviços a serem prestados pelos
projetistas. Como conseqüência, constata-se uma tendência a distorções na
contratação, que estimulam a concorrência por preços sem uma relação clara com a
prestação de serviços a eles associada, podendo gerar prejuízos para a qualidade
do processo e do empreendimento (MELHADO et al, 2004).
Para minimização desses problemas, torna-se necessário o estabelecimento
de um fluxo de trabalho estável e padronizado para elaboração dos diversos projetos
de um empreendimento, onde as etapas a serem cumpridas atendam
adequadamente às necessidades de todos os intervenientes e contribuam para a
interação eficiente entre as diversas equipes.
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Com esse objetivo, por volta do ano 2000, iniciaram-se as atividades de um
grupo de trabalho de projetistas de estruturas filiados à Associação Brasileira de
Engenharia e Consultoria Estrutural - ABECE que estabeleceu uma proposta para o
escopo de projetos de estruturas para empreendimentos imobiliários. Esse escopo
foi debatido em São Paulo, com representantes de outras entidades de projetistas e
de contratantes de projetos, que o levaram a uma versão consensual, aprovada
pelos representantes de todas as entidades, quais sejam: AsBEA (Associação
Brasileira de Escritórios de Arquitetura); ABRASIP (Associação Brasileira de
Engenharia de Sistemas Prediais); SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Estado de São Paulo); SECOVI-SP (Sindicato das Empresas de
Compra e Venda de Imóveis do Estado de São Paulo),
Paralelamente, foi iniciada a elaboração dos escopos para projetos de
sistemas prediais hidráulicos e elétricos, de forma análoga ao de estruturas,
envolvendo representantes da ABRASIP, e posterior discussão com as demais
entidades citadas. Por último, o mesmo trabalho foi levado à frente pela AsBEA,
para proposição e discussão de um escopo de projetos de arquitetura e urbanismo.
Como seqüência dos trabalhos elaborados pelos projetistas, em março de
2004, foi formado um grupo para conduzir a elaboração de um escopo de serviços
para a coordenação de projetos. Tal grupo foi formado a partir da adesão voluntária
de profissionais de arquitetura e engenharia civil com experiência em coordenação
de projetos, sob a liderança da Escola Politécnica da USP e do SECOVI-SP,
inclusive com a participação do autor deste trabalho, culminando na fundação da
AGESC – Associação Brasileira dos Gestores e Coordenadores de Projeto.
O Manual de Escopo de Projeto desenvolvido pelas entidades constitui-se
numa seqüência de atividades, organizadas em fases bem definidas, contendo a
descrição das atividades a serem desenvolvidas, os dados necessários, as
responsabilidades envolvidas em cada atividade e os produtos gerados em cada
fase de forma a possibilitar a determinação com clareza de cronogramas, medições,
interfaces e outras atividades.
As etapas foram organizadas de modo a suprir as necessidades de cada
interveniente da cadeia de produção imobiliária em todos os momentos: antes,
durante e depois do período de projeto. Antes, porque é inegável a necessidade de
mobilização de todas as equipes envolvidas no projeto em cada instante adequado.
Isso ocorre desde o surgimento da idéia do próprio empreendimento, quando os
projetistas devem atuar como consultores; durante, porque a racionalização dos
projetos é o fator que melhor pode contribuir para que se obtenha um produto
coerente e ajustado, que atinja de forma mais rápida, direta e com menor custo, o
objetivo do investimento e; depois, porque o projeto continuará sendo, por toda a
existência do empreendimento, a principal referência técnica do que foi construído,
contribuindo para sua manutenção e operação correta, adequada e econômica.
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No referido trabalho, o processo de projeto de empreendimentos imobiliários
foi subdividido em seis fases, sendo que as atividades ou produtos de cada fase são
divididas em três categorias, quais sejam: serviços essenciais (atividades que são
necessariamente desenvolvidas para o sucesso da fase correspondente do
processo de projeto); serviços específicos (atividades que podem ser contratadas,
por serem necessárias em casos específicos, de acordo com a especificidade do
empreendimento ou da forma de atuação do contratante); serviços opcionais
(atividades normalmente atribuídas a outros profissionais, mas que podem,
eventualmente, vir a ser executadas pelo projetista).
Deliberadamente as entidades, em comum acordo, decidiram não utilizar a
nomenclatura das fases usualmente empregada pelo mercado a fim de se
estabelecer um novo conceito de etapas de projeto, tentando quebrar paradigmas,
forçando a mudanças de hábitos e mudanças nas formas de contratação. A seguir
são apresentadas as fases de projeto e seus objetivos:

a) Fase A – Concepção do produto (usualmente denominada estudo
preliminar)
Levantar e definir um conjunto de informações e dados analíticos e/ou
gráficos, objetivando conceituar e caracterizar perfeitamente o partido do
produto imobiliário.
b) Fase B – Definição do produto (usualmente denominada anteprojeto)
Consolidar o partido e demais elementos do empreendimento, definindo todas
informações necessárias para a elaboração dos Projetos Legais, a fim de
verificar sua viabilidade física e econômica.
c) Fase C – Identificação e solução de interfaces (usualmente denominada
pré-executivo/projeto básico)
Conceituar e caracterizar claramente todos ambientes, suas articulações e
demais elementos do empreendimento, com as definições necessárias para o
intercâmbio entre todos envolvidos no processo. A partir da negociação de
soluções de interferências entre sistemas, o projeto resultante deve ter todas
as suas interfaces resolvidas, possibilitando uma avaliação preliminar dos
custos, métodos construtivos e prazos de execução.
d) Fase D – Projeto de detalhamento das especialidades (usualmente
denominada projeto executivo)
Executar o detalhamento de todos os elementos do empreendimento de modo
a gerar um conjunto de referências suficientes para a perfeita caracterização
das obras/serviços a serem executadas, bem como a avaliação dos custos,
métodos construtivos, e prazos de execução. Executar o detalhamento de
todos os elementos do empreendimento e incorporar os detalhes necessários
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de produção dependendo do sistema construtivo. O resultado deve ser um
conjunto de informações técnicas claras e objetivas sobre todos os
elementos, sistemas e componentes do empreendimento.
e) Fase E – Pós entrega do projeto.
Garantir a plena compreensão e utilização das informações de projeto, bem
como sua aplicação correta nos trabalhos de campo.
f) Fase F – Pós entrega da obra.
Analisar e avaliar o comportamento da edificação em uso para verificar e
reafirmar se condicionantes e pressupostos de projeto foram adequados e se
eventuais alterações realizadas em obra estão compatíveis com as
expectativas do empreendedor e de ocupação dos usuários.
Apesar da possibilidade de utilização desse trabalho como base, para cada
projeto o coordenador deverá adapta-lo, desenvolvendo um fluxo de projeto
específico que atenda às nececcidades do empreendimento, sendo esse fluxo
discutido e aprovado por todos os projetistas envolvidos. Esta discussão é
particularmente importante pois a participação dos projetistas faz com que a
responsabilidade do documento não recaia apenas sobre o coordenador.
Por fim, é importante que o escopo seja de conhecimento de todos e esteja
descrito de forma clara a fim de que todos os projetistas tenham a mesma percepção
do conteúdo do projeto.

2.2.8 Integração
Uma das características que tem se intensificado no processo de projeto nos
últimos anos é o aumento do número de intervenientes necessários ao seu
desenvolvimento, fruto tanto da maior especialização que acompanha o próprio
avanço tecnológico experimentado pela construção civil, bem como pela
necessidade de aproximação do projeto das necessidades da fase de produção, via
agregação de projetos especializados para determinados subsistemas construtivos
(MELHADO, 2001).
As responsabilidades acabam divididas entre diversos especialistas,
incumbidos de parcelas cada vez menores do projeto, dependentes de informações
de terceiros, cujas definições provocam interferências múltiplas. Aliado a esse fato,
a elevação do fluxo de informações e a redução dos prazos acaba por exigir um
esforço adicional do coordenador no sentido de integrar todas as especialidades.
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Algumas interfaces são difíceis de antecipar, mesmo por coordenadores experientes,
sendo freqüentemente identificadas durante a fase de execução da obra,
requerendo a intervenção da coordenação (GRILO et al, 2003), (FONTENELLE,
2002).
Além das inter-relações entre as diversas atividades do projeto, pode-se
destacar também, as inter-relações do processo de projeto com os demais
processos envolvidos na execução da obra, tais como a relação do projeto com o
planejamento da obra, com os fabricantes de materiais e subsistemas, com a equipe
de produção da obra, com o setor de assistência técnica, com o setor de orçamento
e controle de custos entre outros, as quais devem ser administradas.
Quando se analisa o projeto do ponto de vista da empresa construtora e
incorporadora, essas inter-relações se tornam ainda mais complexas, pois, dentro da
própria empresa também ocorrem pressões a serem administradas, motivadas por
posições muitas vezes conflitantes entre as funções de empreender e construir.
Geralmente a missão principal da empresa é a de empreender,
compreendendo a coordenação de todas as etapas e intervenientes, desde a
viabilização do negócio até a entrega final ao cliente. A construção, por sua vez,
não é a atividade fim da empresa, mas é a que demanda maior estrutura, tempo e
recursos dentro desse processo, além de ser de fundamental importância para a
garantia dos objetivos da empresa.
Dentro desse contexto, para acomodar essas funções complementares, as
empresas criam, na maioria das vezes, ambientes e estruturas administrativas
independentes: a empreendedora responsável pela definição do produto,
incorporação e vendas, com um padrão de decisão focado no negócio e sua
rentabilidade; e a construtora responsável pela sua produção, cujas decisões visam
a construção e sua racionalização (FONTENELLE, 2002).
Em função dessa visão diferente sobre o empreendimento imobiliário,
FONTENELLE (2002) observa que nem sempre as diretrizes impostas pelo
empreendedor implicam nas melhores alternativas para a produção, o que pode
ocasionar conflitos, exemplificados nas seguintes situações pelo autor:
a) Na definição do produto
Com base na identificação das expectativas do mercado, o empreendedor
define o produto, analisando sua viabilidade inicial tendo como base
estimativas de custos elaboradas por analogia com outros empreendimentos
já executados, podendo serem estabelecidas metas de custo inviáveis para
produção, o que pode comprometer o resultado final do empreendimento e
gerar conflito sobre as responsabilidades por esses desvios.
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b) na etapa de contratação e coordenação dos projetos
O empreendedor nem sempre conduz adequadamente as etapas iniciais
dessa fase, já que possui visão diferente do que seja o conceito de qualidade
de projeto: para o empreendedor, a qualidade pode ser associadas
exclusivamente ao projeto arquitetônico (já que este é o definidor do produto
sob a ótica do mercado); enquanto que o construtor avalia essa qualidade a
partir das soluções construtivas integradas entre as várias especialidades de
projeto envolvidas.
Pode-se afirmar ainda que essas visões diferentes, às vezes conflituosas,
entre as atividades de empreender e construir, também são devidas às diferentes
expectativas do que se espera da fase de desenvolvimento dos projetos por ambos
os agentes e que precisam ser devidamente harmonizadas: O empreendedor
espera através do projeto a penetração do produto no mercado, a formação de
imagem da empresa e, conseqüente, retorno dos seus investimentos, já o construtor,
além desses objetivos, espera do projeto a clareza da apresentação, de modo a
facilitar o planejamento e a execução e, principalmente, possibilidades de economia
de materiais e mão-de-obra.
Apesar da necessidade de valorização de ambas as expectativas, do ponto
de vista do desempenho comercial e da própria sobrevivência da empresa, pode-se
dizer que a interface produto-projeto assume caráter primordial, ou seja, em primeiro
lugar, a empresa precisa lançar produtos com boas perspectivas de comercialização,
o que exige que esses produtos possuam características que atendam às
expectativas de seu público-alvo. Essa é a condição básica para que o processo de
construção tenha continuidade, por esse motivo esse tema é tratado no capítulo
referente à estratégia competitiva.
Para melhor ilustrar o fluxo de informações, FABRÍCIO et al (2001) apresenta
na figura 10 as interfaces do processo de projeto na construção de edifícios.

Figura 10 – Interfaces do processo de projeto na construção de edifícios (FABRÍCIO et al,
2001)
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A interface cliente - programa (i1) deve garantir a orientação do projeto às
necessidades dos clientes e usuários, tendo início com a investigação das
demandas do mercado que se deseja atingir e completando-se com a análise do
desempenho do edifício visando subsidiar novos projetos.
A interface programa-projeto (i2) visa estabelecer uma colaboração entre a
concepção do negócio e a especificação das necessidades com a criação do
produto.
A interface entre os projetistas de especialidades (i3) é clássica e se relaciona
com a busca de uma efetiva coordenação na atuação dos projetistas e no
desenvolvimento em paralelo de diferentes disciplinas de projeto.
A interface projeto – execução (i4) está relacionada à construtibilidade dos
projetos e à elaboração de projetos para produção que resolvam antecipadamente, e
de forma coerente com as especificações do produto, os métodos construtivos dos
subsistemas da obra.
A interface execução – programa (i5) representa a necessidade de
acompanhamento da obra e elaboração do “as-built” de forma a garantir a
retroalimentação de futuros projetos.
Como forma de atingir os objetivos de integração, OSTAN (2003) propõe o
envolvimento de todos os intervenientes nas reuniões de coordenação, com o
objetivo consolidar e compatibilizar as soluções durante as etapas de
desenvolvimento dos projetos A interatividade dos projetistas deve ser incentivada
pelo coordenador, não só nestas ocasiões, onde é importante para o debate das
soluções ainda não sedimentadas e para a análise crítica do projeto, mas no
decorrer de todo o processo de projeto, pois, uma das atividades principais do
coordenador é promover a integração dos diversos elos da cadeia de produção do
empreendimento.

2.2.9 Compatibilização
“Compatibilidade é o atributo do projeto cujos componentes dos sistemas
ocupam espaços que não conflitam entre si e, além disso, os dados compartilhados
tenham consistência e confiabilidade até o final do processo de projeto e obra.”
(GRAZIANO, 2003).
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A compatibilização de cada uma das especialidades em relação às outras,
com as quais mantém interfaces, deve ser, primeiramente, de responsabilidade de
seu projetista. Esta consideração pode parecer óbvia mas a prática evidencia esta
deficiência dentro dos diversos projetos, o que resulta em uma carga maior de
trabalho para o coordenador, e para o escritório de arquitetura que, apesar de
eventualmente atuar como coordenador do projeto, termina freqüentemente tendo a
responsabilidade da compatibilização.
Para MELHADO (1994) a compatibilização deve ser feita por um profissional
independente do coordenador, sendo que, parte das empresas atuantes no setor
imobiliário contratam o projetista de vedações ou “projeto de produção”, como é
conhecido, para desempenhar esse papel. A experiência tem demonstrado que,
quando alguns projetistas sabem de antemão da existência de um compatibilzador
externo, acabam por reduzir o tempo destinado a essa atividade dentro de seus
escritórios, prejudicando todo o processo, portanto, convém constar em contrato,
cláusula indicando que a responsabilidade pela compatibilização do projeto é
responsabilidade de cada projetista.
A responsabilidade pelas dificuldades de compatibilização pode ser dividida
entre o contratante (construtora ou incorporadora) e os projetistas, conforme destaca
GRAZIANO (2003):
c) por responsabilidade do incorporador/construtora:
postergação de decisões que influem no desenvolvimento dos projetos;
fornecimento de dados incorretos ou incompletos como base para o
desenvolvimento dos projetos; falta de elemento capacitado para análise
técnica dos diversos projetos e tomadas de decisão.
d) por responsabilidade do projetista:
desinteresse e ignorância sobre os demais projetos (suas fases e
necessidades); falta de comprometimento com a interação; falta de
normalização na troca de informações entre projetistas (documentação sem
padronização; arquivos eletrônicos); pouco conhecimento das técnicas
executivas de obra.
O autor defende a necessidade de mudança de postura dos projetistas e
construtores, que devem deixar de imaginar que a justaposição dos projetos de cada
especialidade, resulte no “projeto completo”. O projeto deve ser a resultante da
inter-relação harmônica das inúmeras especialidades necessárias à sua
concretização. Não é o desenho (drawing), mas as idéias (design) que estão por
detrás.
O erro, segundo GRAZIANO (2003), está em pós-compatibilizar os projetos a
todo o custo através de procedimentos inoportunos à atividade de projetar e
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conceber idéias. É a tentativa de remendar o irremediável!. A compatibilização,
como atividade, dentro de um sistema não integrado, conforme ilustra a figura 11,
não é solução, é remédio que ameniza a doença, mas não nos dá a cura.

Figura 11 – Sistema não integrado de compatibilização de projeto (GRAZIANO, 2003)

Alguns passos já foram dados no caminho da solução deste problema, ao
reconhecer a necessidade de contratação da equipe de projetistas desde o estudo
preliminar, o que permite um desenvolvimento integrado dos projetos conforme
demonstra a figura 12.

Figura 12 – Sistema integrado de compatibilização de projeto (GRAZIANO, 2003)

O sucesso da implantação de uma rotina integrada depende dos seguintes
fatores: projetistas entrosados entre si; boa disposição de todos em adiantarem-se
em suas análises e definições dimensionais (definição dimensional das peças
arquitetônicas, estruturais e dos componentes de instalações) e territoriais (locação
das peças estruturais, locação de dutos e equipamentos); a capacidade do
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contratante de gestão de indicadores adequados aos diversos projetos, bem como,
um espírito participativo deste, e de seus representantes com poder de decisão.
Por fim, cabe ressaltar as palavras de (GRAZIANO, 20003) “A compatibilidade
é uma qualidade, no entanto a compatibilização não é a luta por adquirir esta virtude,
mas sim, a de combater a sua falta; é o combate ao vício instalado no processo de
produzir!”

2.2.10 Gestão da qualidade
A evolução dos conceitos e aplicação prática de toda a teoria da qualidade
assumiu quatro etapas históricas: a primeira fase constituída de conceitos que
focavam a inspeção de produtos, que perdurou até a década de 20; a segunda fase,
em que predominava o controle estatístico de processos, que perdurou até o final da
década de 40; a terceira fase, caracterizada como a garantia da qualidade, quando
esta abordagem passou a ser absorvida pelo sistema de gerenciamento das
empresas de forma abrangente, considerando-se os aspectos humanos da
qualidade, que perdurou até meados dos anos 70 e a quarta fase, da qualidade total
que levou à implantação de sistemas de gestão da qualidade, iniciando-se em
meados dos anos 70 (CTE, 2000).
Alguns estudiosos do tema como Philip Crosby, Armand Feigenbaum, Joseph
Juran, Kaoro Ishikawa e Edward Deming. por meio de abordagens distintas ou
complementares, contribuíram para o desenvolvimento dos princípios e
metodologias da qualidade (POSSI, 2004), (CTE, 2000):
No Brasil, além da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8078 de 11/09/1990) em março de 1991, que trouxe maior respaldo legal e
agilidade aos processos referentes a defeitos ou vícios , o aumento da concorrência
também contribuiu para o aumento das exigências por parte dos clientes, levando as
empresas a implantarem sistemas de gestão da qualidade.
Como forma de padronizar esses sistemas de gestão da qualidade a ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas, baseada nas normas da ISO –
International Organization for Standardization, publicou um conjunto de normas
relacionadas com gestão e garantia da qualidade denominada série NBR ISO 9000,
sendo constituída por:
-

ISO 9000 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e
vocabulário;

-

ISO 9001 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos;
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-

ISO 9004 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Diretrizes para
melhorias de desempenho.

Os oito princípios de gestão da qualidade desenvolvidos pela ISO, a seguir
descritos, norteiam a nova norma ISO 9001:2000:
-

Foco no cliente (organizações dependem de seus clientes e, portanto,
é recomendável que atendam às necessidades atuais e futuras do
cliente, e procurem exceder as expectativas);

-

Liderança (líderes estabelecem uma unidade de propósito e o rumo
da organização; convém que eles criem e mantenham o ambiente
interno, no qual as pessoas possam ficar totalmente envolvidas no
propósito de alcançar os objetivos da organização);

-

Envolvimento das pessoas (pessoas de todos os níveis são a base de
uma organização, e seu total envolvimento possibilita que as suas
habilidades sejam usadas para o benefícios da organização);

-

Abordagem por processos (um resultado desejado é alcançado mais
eficientemente quando as atividades e os recursos relacionados são
gerenciados como um processo);

-

Abordagem por sistema de gestão (identificar,entender e gerenciar os
processos inter-relacionados, como um sistema, contribui para a
eficácia e a eficiência da organização no sentido de alcançar os seus
objetivos);

-

Melhoria contínua (melhoria contínua do desempenho global da
organização deve ser um objetivo permanente na organização);

-

Abordagem factual para tomada de decisão (decisões eficazes são
baseadas na análise de dados e informações);

-

Relação de parcerias com fornecedores (uma organização e seus
fornecedores são interdependentes, e uma relação de benefícios
mútuos aumenta a capacidade de ambas em agregar valor).

No início do processo de certificação das empresas construtoras, pôde-se
verificar uma tendência para adoção de sistemas de gestão da qualidade
extremamente burocráticos, voltados muito mais para a documentação e
formalização dos processos do que propriamente para garantia da qualidade do
produto final. Atualmente essa situação tem se revertido e os sistemas têm se
tornado muito mais flexíveis e dinâmicos, incorporando os princípios inseridos nas
normas.
Uma tendência que tem se verificado é a integração dos sistemas de gestão
da qualidade com os sistemas de gestão do meio ambiente e gestão da segurança,
pois esses sistemas estão intimamente relacionados, principalmente quando se trata
de projeto, pois é nessa etapa que se define o produto com o qual se espera
satisfazer as expectativas do cliente, tem-se a possibilidade de redução de
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desperdícios de materiais através da adoção de sistemas racionalizados para
construção, a possibilidade de adoção de sistemas prediais que privilegiem a
economia de energia e recursos naturais, bem como a definição de um produto que
também privilegie a segurança, não só do usuário final, más também dos operários
durante a fase de construção da obra.
Partindo da premissa de que um produto de qualidade é aquele que atende
às expectativas do cliente, a qualidade no projeto deve se iniciar com a identificação
clara dessas expectativas, porém essa atividade nem sempre é executada de forma
estruturada, ficando muitas vezes limitada a informações incompletas prestadas
pelas empresas de venda, levantadas muitas vezes sem um critério definido. Como
forma de reverter esse quadro, e já incorporando o princípio da melhoria contínua e
retroalimentação do processo, as empresas podem recorrer às pesquisas pósocupação para avaliação do nível de satisfação dos clientes e identificação dos
fatores de compra, além das pesquisas de stand de vendas e pesquisas de mercado
elaboradas por empresas especializadas, não se esquecendo de levantar as
expectativas do cliente incorporador.
Para garantia da qualidade do produto final, é imprescindível que se utilizem
projetistas capacitados e atualizados em suas áreas específicas de atuação, e que
estes recebam todas as informações relativas às expectativas dos diversos clientes
do processo. Para elaboração de um projeto de qualidade, além da capacitação, é
de suma importância a motivação e a integração entre os diversos profissionais,
tanto entre os projetistas, quanto entre os projetistas e a equipe de produção da obra
e o cliente incorporador, cabendo ao coordenador criar condições e instrumentos
para essa motivação e integração.
Um fator preponderante para a garantia da qualidade do processo de
desenvolvimento de um projeto é a garantia da qualidade no processo de gestão da
comunicação, portanto devem ser abordados no sistema de gestão da qualidade
mecanismos que garantam a geração, coleta e distribuição da informação de forma
clara e no tempo certo onde ela for necessária.
Outro fator importante na busca da qualidade no projeto é a gestão do
conhecimento, pois, através da gestão do conhecimento implícito, exercida através
da qualificação e desenvolvimento dos recursos humanos, e entende-se nesse caso,
não só os profissionais da construtora, mais os próprios projetistas, como uma
extensão do negócio, e da gestão do conhecimento explícito, através do registro
sistematizado das informações acerca dos sistemas construtivos, históricos de
ocorrência de assistência técnica, banco de dados de informações de clientes entre
outros, é que se pode transformar os dados disponíveis em informações
estruturadas que possam ser usadas como dados de entrada para o
desenvolvimento dos projetos.
Dentro desse contexto, um sistema de gestão e coordenação de projetos
deve estar inserido em um sistema integrado de gestão da qualidade de meio
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ambiente e de segurança, com procedimentos e ferramentas que garantam o
levantamento das necessidades dos clientes, a compilação dessas necessidades em
um banco de dados a fim de subsidiar a tomada de decisões de forma a garantir o
foco no cliente.
Vale ressaltar que esses procedimentos e ferramentas devem atender aos
requisitos da norma ISO 9001:2000 para que a empresa possa ser certificada,
porém esses procedimentos devem ser flexíveis o bastante de forma a não
“engessar” a empresa, permitindo que as atividades, durante o desenvolvimento do
projeto, sejam voltadas ao atendimento das expectativas do cliente e dos requisitos
de desempenho e qualidade do produto.
Por fim, vale lembrar que, a qualidade do processo de projeto é inicialmente
determinada pela competência das pessoas envolvidas e, um bom projeto, somente
é obtido com um gerenciamento adequado do seu “processo de desenvolvimento
multidisciplinar”, ou seja, com uma correta coordenação das diversas especialidades
atuantes. DE VRIES; DE BRUJN (1989) apud MELHADO (2001).

2.2.11 Gestão da comunicação
A gestão da comunicação envolve basicamente a geração, coleta,
classificação, registro, troca e distribuição da informação. Trata-se de um dos
aspectos mais importantes para o sucesso de um projeto, pois está presente em
basicamente todos as etapas de seu desenvolvimento.
A comunicação tem várias classificações podendo ser oral e escrita, falada e
ouvida, interna (dentro da equipe) e externa (fora da equipe), formal (relatórios,
resumos etc.) e informal (conversas, telefonemas etc.), vertical (para cima e para
baixo na organização) e horizontal (entre pares e organizações parceiras).
No modelo de comunicação emissor-receptor, cada elemento tem sua parcela
de responsabilidade para o sucesso da comunicação: o emissor é responsável por
tornar a informação clara, sem ambigüidades (coerente) e completa, permitindo que
o receptor a receba corretamente e o receptor é responsável por garantir que a
informação seja recebida de forma integral e entendida corretamente.
Ao analisar o relacionamento entre as pessoas, pode-se observar que a
grande maioria dos mal-entendidos, atritos e frustrações verificadas são causados
pela deficiência nas comunicações. De maneira análoga, pode-se observar o
mesmo no desenvolvimento dos projetos.
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Dentro desse contexto, as facilidades de comunicação são imprescindíveis
para a troca de informações e o seu gerenciamento é de importância crucial na
coordenação do desenvolvimento dos projetos.
O gerenciamento das comunicações pode ser entendido como um conjunto
de processos necessários para garantir a geração, coleta, disseminação,
armazenamento e disposição da informação de forma adequada e no tempo certo
aos interessados (POSSI, 2004).
As tecnologias ou métodos utilizados para transferir informações envolvem
um conjunto diversificado de canais ou meios, variando desde breves conversas,
reuniões extensas, documentos escritos a bancos de dados on-line, sendo que,
alguns conceitos básicos devem ser observados para a eficácia de qualquer uma
dessas tecnologias:
-

objetividade na informação a ser trocada;

-

conhecimento das expectativas do emissor e receptor;

-

seleção adequada dos canais para o intercâmbio de comunicação;

-

percepção da oportunidade da comunicação;

-

consideração de possibilidade de mal-entendidos que a mensagem
possa ocasionar.

Como forma de facilitar a comunicação, foram criados os sistemas de
gerenciamento de projetos ou os chamados “sistemas colaborativos”, que são
ferramentas de colaboração constituídas por softwares que integram, pela internet,
uma equipe multidisciplinar, geograficamente distante que participa de um processo
de projeto. Eles permitem a gestão “on-line” de todo o ciclo de um projeto, utilizando
um único banco de dados disponibilizado por um servidor. Estes softwares são
ferramentas que propiciam reuniões “on-line”, fóruns de discussões e agendas
compartilhadas (OSTAN, 2002).
O conceito de colaboração em projetos pode ser entendido como: “atividades
multidisciplinares desenvolvidas simultaneamente, todas elas com um objetivo
comum e relações de precedências e responsabilidades, e através das quais todos
os participantes ou colaboradores contribuem para o sucesso do projeto”
(MATIELLO, 2004).
Para a compreensão deste novo conceito trazido pelas ferramentas de
colaboração são considerados, de forma ilustrativa, dois modelos de gerenciamento
de fluxo de informações em projetos de edifícios. Um tradicional, nomeado de “offline”, e outro para o qual será adotado o termo “on-line”.
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O modelo tradicional de gerenciamento de fluxo de informações em projetos
de edifícios, tipo “off-line”, funciona como uma rede de ligações entre os
participantes de um determinado empreendimento. Cada um trabalhando
isoladamente é responsável pela comunicação com os outros pelo envio e
recebimento de informações e pela fidelidade aos parceiros.
Esquematicamente pode-se resumir esse modelo de acordo com a figura 13.
Os círculos representam os participantes do processo e, as linhas representam as
ligações e o fluxo de informações entre eles.

Figura 13 – Modelo de gerenciamento de projeto off-line (MATIELLO, 2004)

O modelo colaborativo (“on-line”), baseado no repositório de arquivos via
Internet, modifica consideravelmente o conceito de fluxo de informações. Neste
modelo há centralização das informações num único ponto, de comum acesso a
todos os participantes de um empreendimento. Neste local comum cada um pode
buscar e disponibilizar as informações de projeto. A figura 14 ilustra este modelo: o
quadrado azul representa o repositório de arquivos, os círculos vermelhos os
participantes do processo e as linhas representam o fluxo de informações do
processo de projeto.

Figura 14 – Modelo de gerenciamento de projeto on-line (MATIELLO, 2004)
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Porém, não basta apenas a ferramenta, é necessário que se discutam e
estabeleçam regras relativas à geração, coleta, classificação, registro e troca de
informações para que esses sistemas funcionem adequadamente. Um exemplo
disso é a necessidade de se estabelecer padrões para nomeação de arquivos
eletrônicos, indicação das revisões, formatação de layers9 (quando se está
trabalhando com ferramentas CAD) a montagem adequada da “rede de atribuições”,
ou seja, quais projetistas terão acesso a quais informações etc.
Com o intuito de minimizar alguns desses problemas, a ASBEA lançou, no
ano de 2001, o manual ‘Diretrizes Gerais Para Intercambialidade de Projetos em
CAD’, onde se buscou criar uma padronização de procedimentos para projetistas
que utilizam os sistemas CAD como ferramenta de desenho. Porém, a utilização
desses procedimentos ainda é bastante limitada, sendo que as empresas de projeto
ainda não absorveram totalmente os conceitos apresentados nesse trabalho.
Como podemos observar, a comunicação em projetos não se trata de uma
tarefa simples, é necessário estruturar um plano de gerenciamento de comunicação,
que identifique os interessados, suas necessidades, que tipo de informação
precisam, com que freqüência, quem é o responsável pelo fornecimento da
informação e qual a mídia a ser usada. A divulgação do plano de comunicação faz
com que as pessoas saibam, mais facilmente, tanto o que esperar, quanto o que se
espera delas.
Por fim, em função da velocidade com que os meios de comunicação estão
se desenvolvendo atualmente, pode-se afirmar que o gerenciamento de projetos,
como é conhecido hoje, irá certamente sofrer mudanças no futuro. Avanços na
comunicação através de tecnologia dos computadores, tecnologia de integração de
dados e internet irão proporcionar cada vez maiores e melhores níveis de
comunicação. A habilidade de utilizar tecnologia para coletar, analisar e interpretar
dados irá permitir cada vez mais a melhoria de processos e técnicas no
gerenciamento de projetos. Espera-se que, com ajuda destas tecnologias, o
coordenador de projeto disporá de mais tempo para lidar com os elementos técnicos,
tornando cada vez mais valioso o seu trabalho para a empresa (SÉLLOS, 2004).

2.2.12 Gestão do conhecimento
A produtividade, qualidade e, mesmo a vantagem competitiva estão ligadas
diretamente à habilidade das empresas em aprender e inovar, pois o conhecimento
é uma fonte certa de vantagem competitiva durável JOHANNESSEN et al (1999)
apud YAMAUCHI (2003).
9

Layers – Termo em inglês utilizado para designar camadas de desenho nos softwares CAD. Através
desse instrumento é possível organizar um desenho em camadas diferenciadas
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A Gestão do Conhecimento está ligada à capacidade das empresas em
utilizar e combinar as várias fontes e tipos de conhecimento organizacional para
desenvolver competências específicas e capacidade inovadora, que se traduzem,
permanentemente em novos produtos, processos, sistemas gerenciais e liderança
de mercado.
Atualmente, as empresas estão vivendo em um ambiente de contínua
mudança, pressionadas para obter resultados em períodos de tempo cada vez
menores e trabalhando com problemas de complexidade crescente. Como forma de
aumentar sua competitividade, buscam tecnologias que conjuguem de forma
positiva, os fatores de tempo, custo, qualidade e impacto ambiental.
Este cenário implica no aporte de competências humanas variadas e que, em
geral, não se encontram disponíveis em uma única organização, o que incrementa a
necessidade de ampliar a coorperação entre organizações e integrar estas
competências humanas com o desafio de mantê-las atualizadas às necesssidades
colocadas, organizando-as juntamente com os demais recursos, em forma de redes,
visando obter suas máximas sinergias (FRESNEDA, 2004).
Desta maneira, é de suma importância que a empresa possua uma carteira
de projetistas e consultores diversificada, devidamente qualificados, com suas
competências bem definidas e devidamente motivados a partir do estabelecimento
de parcerias. Além de parceiros qualificados, a atualização permanente do quadro
fixo da empresa, em especial do coordenador de projetos através da educação
continuada e da participação ativa em congressos, feiras e eventos relacionados à
área pode contribuir para melhoria dos processos e produtos.
Como, na maioria das empresas de construção, a inovação restringe-se a
soluções apresentadas durante o desenvolvimento dos projetos, em geral pelos
projetistas e consultores, muitas vezes alheia ao que ocorre no restante da empresa,
acaba limitando o potencial do grupo de colaboradores de outras áreas da
construtora. Como forma de facilitar e fomentar a criação de novos conhecimentos
e, consequentemente, de inovações tecnológicas, é importante a ação do
coordenador no sentido de promover a interação entre as diversas áreas, como por
exemplo através das reuniões de engenharia ou comitês internos de teconologia.
Para um melhor entendimento da gestão do conhecimento, pode-se
inicialmente classificar o conhecimento em duas categorias: implícito e explícito. O
conhecimento explícito é formal e sistemático, por este motivo pode ser facilmente
comunicado e compartilhado, seja em instruções de trabalho, especificações de
produto etc. O conhecimento implícito é aquele que não pode ser expressado com
tanta facilidade e pode ser considerado como o ponto de partida para a inovação,
sendo altamente pessoal, difícil de formalizar e, portanto, difícil de comunicar para
outros (YAMAUCHI, 2003).
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Para gestão do conhecimento implícito, pode-se destacar iniciativas como a
Gestão de Competências, que têm como objetivo, em um mercado cada vez mais
competitivo, onde cada indivíduo pode fazer a diferença, promover o
desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores.
Nesse sentido destaca-se a experiência da área nuclear apresentada por
SOARES (2004) que, em função das exigências do setor, dos mais altos patamares
de qualidade e tecnologia, objetiva mapear, incentivar a produção e armazenar o
máximo de conhecimento – principal insumo estratégico da área.
Na Eletronuclear – empresa responsável pelo projeto, construção e operação
das usinas nucleares no Brasil – foram desenvolvidos dois projetos distintos de
gestão do conhecimento. Um voltado para o conhecimento implícito e outro para o
conhecimento explícito.
Para atender o primeiro (conhecimento implícito), a empresa cadastrou as
competências dos funcionários; identificou áreas com capacitação concentrada nas
pessoas e identificou competências específicas.
Isso possibilitou calcular
indicadores que mediram o nível de especialização e capacitação necessários para
os colaboradores exercerem os diversos cargos e, a partir dos indicadores,
promover o treinamento desses colaboradores.
Para atender o segundo (conhecimento explícito) a empresa implantou um
projeto que atende uma das exigências para operação de usinas nucleares, que é a
manutenção de uma documentação técnica atualizada e detalhada, através de
documentos estruturados ou não. Em 2004, segundo SOARES (2004), cerca de
600 mil documentos técnicos da empresa, oriundos do projeto, da verificação de
seus sistemas e da operação das usinas estavam bem estruturados. Já os não
estruturados, representavam cerca de 200 mil, sendo decorrentes dos registros de
experiências operacionais e informações tecnológicas variadas, originadas a partir
da própria empresa ou vindas de fora. Nos dois casos a documentação é
necessária para obter as informações corretas, na hora certa. É ela que auxilia na
tomada de decisões.
Nesse sentido MELHADO (1994) sugere a criação de uma “memória
construtiva”. Trata-se, segundo o autor de um conjunto de informações técnicas e
de detalhes construtivos, que vai sendo complementado até tornar-se fonte de
referência atualizada e suficiente para as necessidades da empresa. Esse recurso
foi denominado por MELHADO de banco de tecnologia construtiva (BTC).
Um sistema de informação nesse molde não funcionaria a contento se não
houvesse um setor articulador, com a função de fazer o julgamento, a seleção e a
triagem de todas as informações, no intuito de realizar a atualização periódica do
banco de tecnologia, sem o que o mesmo perderia sua eficácia e cairia no
descrédito.
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A estrutura física (arquivos) do BTC estaria localizada na área técnica da
empresa, as informações do banco seriam utilizadas como dado de entrada no
processo de projeto de novos empreendimentos, e como fonte de consulta para as
outras fases do processo de produção.
A retroalimentação do sistema de informação se daria a partir do envio de
informações pelos setores ou pessoas responsáveis ao longo das várias fases do
processo de produção de cada empreendimento, desde a fase de projeto até a fase
de assistência técnica.
Um modelo de Banco de Tecnologia Construtiva é apresentado na figura 15.

FIGURA 15: Banco de Tecnologia Construtiva inserido no Sistema de Qualidade de
uma empresa incorporadora e construtora (FONTENELLE, 2002)

Por fim, cabem as palavras de CONTE (1999) “uma empresa competitiva não
é aquela que não erra, mas sim, a que aprende mais rapidamente a corrigir desvios
de seus processos de produção.”

2.2.13 Liderança e trabalho em equipe
O coordenador de projetos está sempre fazendo parte de uma equipe e
normalmente é chamado a atuar como líder para tornar essa equipe eficaz para
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cumprir sua missão. A dificuldade em conciliar as próprias dificuldades e da equipe
mostra-se como principal ponto a ser abordado para a garantia do sucesso do
empreendimento.
“Liderança consiste fundamentalmente em definir a missão, estabelecer
limites e prioridades, guiar, orientar, ensinar e delegar, motivar e encorajar, extrair o
melhor das pessoas, fazendo com que estas trabalhem em conjunto, mantendo o
espírito de equipe” (POSSI, 2004).
Algumas teorias tentam explicar a liderança potencial de um indivíduo sobre
um grupo, mas todas são passíveis de contestação face à complexidade do ser
humano e suas correntes de emoção e reação a estímulos externos.
1ª grande teoria: Os traços de personalidades nascem com o indivíduo e se
acentuam no seu crescimento físico e profissional – SER.
2ª grande teoria: Os traços de personalidade partem do indivíduo e se
acentuam no seu treinamento – FAZER.
3ª grande teoria: Os traços de personalidade estão dinamicamente dispostos
em setores onde há predominâncias diferenciadas de INTERPESSOAL e
OBJETIVAS – VIVER.
No âmbito empresarial, a liderança tem como um dos papéis fundamentais a
comunicação, ou seja, a liderança facilita a comunicação e a troca de informações
entre clientes, fornecedores e membros das equipes, além da obtenção do
comprometimento dos mesmos.
Na coordenação de projetos a liderança tem outros papéis como: a busca de
soluções inovadoras, envolvimento dos membros da equipe no planejamento do
projeto, tomada de decisões e resolução de problemas, estabelecimento de novos
padrões e proporcionar a realização do trabalho de forma colaborativa.
Existem muitas teorias que estudam a liderança em termos de estilo de
comportamento do líder em relação a sua equipe, isto é, maneiras pelas quais o líder
orienta sua conduta, o seu estilo de comportamento de liderar, BLANCHARD (1999)
relaciona os quatro principais estilos de liderança com os quatro principais níveis de
desenvolvimento da equipe conforme apresentado na tabela 4.
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D1
D2
D3
D4

Tabela 4 – Estilos de liderança apropriados para os vários níveis de desenvolvimento
(BLANCHARD, 1999)
Nível de desenvolvimento da equipe
Estilo apropriado de liderança
Baixa competência
E1
DIRIGIR
Comprometimento alto
Estruturar, controlar e supervisionar
Alguma competência
E2
TREINAR
Comprometimento baixo
Dirigir e apoiar
Alta competência
E3
APOIAR
Comprometimento variável
Elogiar, ouvir, facilitar
Alta competência
E4
DELEGAR
Comprometimento alto
Transferir responsabilidade pela tomada
de decisões rotineiras

Além do estilo de liderança, que pode variar de acordo com o nível de
comprometimento da equipe, o coordenador deve desenvolver quatro características
ou habilidades fundamentais que, segundo CHIAVENATO (2004), podem ser
definidas como as “quatro chaves da função gerencial”:
a) A primeira das quatro chaves é a capacidade de selecionar e escolher
talentos
Talentos são dotados de habilidades, conhecimento e competências que
podem crescer, impulsionar e produzir resultados igualmente excelentes. O
coordenador deve cercar-se de pessoas excelentes para o seu trabalho. Ele
deve selecionar, posicionar e fazer crescer as pessoas (incluindo os
projetistas) de acordo com suas forças e potencialidades. Embora a sabedoria
convencional aponte forte ênfase na experiência profissional ou no currículo
pessoal ou ainda no que as pessoas aprenderam a fazer, o coordenador deve
mirar no potencial futuro, formando uma equipe talentosa, criativa e
empreendedora. O coordenador deve ser um líder renovador e não
simplesmente um líder de manutenção do “status-quo”. Isso significa saber
buscar, reunir, integrar, manter, desenvolver, motivar e reter talentos em sua
equipe.
b) A segunda chave é saber definir os resultados certos a serem
alcançados
O coordenador de projeto deve definir o trabalho das pessoas em termos de
metas e resultados desejados. Quanto cada pessoa deve oferecer como
contribuição à equipe e como ela pode afetar positivamente o projeto. Deve
saber negociar objetivos e metas com sua equipe, mas deve saber também
dota-la dos recursos necessários para tal empreendimento. Esses recursos
são entendidos como: orientação, transmissão de conhecimento, habilidades,
competências, liderança, motivação, reconhecimento e recompensa.
c) A terceira chave é o foco nas fortalezas
Este é um outro aspecto significativo do trabalho do coordenador: saber quais
são os pontos fortes e fracos de cada projetista e reunir uma equipe cujos
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pontos fortes reúnam todas as competências necessárias e requeridas para o
sucesso de um projeto. O coordenador deve avaliar continuamente o
desempenho da equipe e redimensioná-lo para obter o máximo possível. Ele
deve fazer da avaliação do desempenho um instrumento de aplicação e
concentração de competências. O foco nas fortalezas é fundamental para o
coordenador conhecer profundamente as potencialidades de sua equipe e
utiliza-las ao máximo. Por outro lado, deve saber avaliar os pontos fracos e
nevrálgicos e incentivar a equipe a corrigi-los ou ultrapassa-los. Em suma, o
coordenador deve utilizar plenamente os recursos pessoais de sua equipe,
bem como corrigir suas inadequações e fraquezas. Isso requer alta dose de
percepção humana.
d) A quarta chave é buscar a adequação correta dos três aspectos acima
Trata-se de compor um conjunto ótimo. Isso significa criar uma cultura de
excelência e desenvolver na equipe uma mentalidade de sempre se
aperfeiçoar e melhorar continuamente. Saber reunir talentos, definir
resultados certos e focar as forças e competências disponíveis, essa é a
adequação correta. O coordenador deve conseguir criar e promover uma
cultura onde as pessoas são escolhidas pelo seu talento, motivadas pela
tarefa que executam e incentivadas pelos resultados que alcançam.
Além do entendimento da liderança e das funções gerenciais, é preciso
conhecer o ciclo de vida de uma equipe de projeto, que, assim como tudo na
natureza que envolve o ser humano, tem um ciclo de vida definido por nascimento
vida e morte. Um exemplo de ciclo de vida de uma equipe de projeto na indústria
seriada é representado por POSSI (2004) na figura 16.

Figura 16 – Ciclo de vida de uma equipe de projeto - indústria seriada (POSSI, 2004)

Ao analisar o ciclo de vida de uma equipe de projeto da indústria seriada,
POSSI (2004) descreve algumas características comportamentais da equipe em
suas três fases principais:
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Fase I - Formação da equipe: Nessa fase são analisados os elementos do
grupo, seu comportamento e idéias. As confianças estão ainda tímidas. Ainda não
foram consolidados os procedimentos de trabalho para a vida em conjunto e a
diferença de talentos ainda não foi explorada para desenvolvimento de criatividade e
estilos de trabalho. Nessa fase pode ser notado alto desenvolvimento individual,
porém há pouco aprendizado com a experiência da equipe.
Fase II - Crescimento / Normalização / Execução de atividades: Nessa
fase, a característica marcante é o conflito. Conflito quanto ao objetivo do grupo,
sobre a liderança ou sobre os procedimentos de trabalhos da equipe.
A
comunicação e a confiança começam a crescer, mas ainda o conflito se faz
presente.
A evolução se mantém com a normalização de procedimentos de trabalhos, o
desenvolvimento de uma visão compartilhada do objetivo.
Fase III – Alto desenvolvimento e rendimento: Início da Involução. Nessa
fase pode-se dizer que a equipe atingiu seu apogeu, ficando claro o senso de
propósito e interdependência, com uma comunicação praticamente total e eficaz,
com alto nível de confiança entre os parceiros. Pratica também uma liderança
compartilhada, onde os talentos são plenamente entendidos e usados para o
alcance sinérgico necessário. Há um alto grau de flexibilidade do conjunto e não
apenas de alguns elementos formadores da equipe.
O ciclo apresentado por POSSI (2004) pode ser mais adequado à indústria
seriada, onde a equipe de projeto normalmente é responsável por um produto que
sofre transformações ao longo de sua existência, estando portanto, em constante
atividade, como por exemplo um modelo de automóvel, sendo que a fase de morte e
renascimento pode ser entendida como o início do projeto de uma nova versão de
um modelo em produção. No entanto ele pode ser aplicável a determinados tipos de
projeto ou “produtos imobiliários”, desde que a empresa construtora estabeleça uma
relação de parceria com seus projetistas no sentido de manter, na medida do
possível, a mesma equipe em seus projetos, ou em projetos de uma determinada
“linha de produtos imobiliários”.
Essa manutenção da equipe pode ser benéfica à execução do projeto na
medida que reduz o esforço demandado para transferir a uma nova equipe toda a
cultura da empresa, os conhecimentos adquiridos pela equipe anterior, tanto com
relação aos métodos construtivos adotados pela construtora, quanto as soluções
desenvolvidas nos projetos anteriores, assim como melhorar o nível de
relacionamento entre a equipe no início do ciclo do projeto, uma vez que ela já está
integrada. No entanto, a manutenção de uma mesma equipe por períodos de tempo
muito longos pode limitar a capacidade de inovação. Uma solução para esse
problema seria a substituição de alguns membros a cada novo projeto, incentivando,
dessa maneira, a introdução de inovações nos projetos.

70
Por fim, cabe ressaltar que o coordenador de projetos, caso não seja um líder
nato, deve desenvolver características de liderança pois sua atuação está
fortemente focada na liderança do processo e da equipe, na medida em que define a
missão, estabelece limites e prioridades, guia, orienta, delega, motiva e encoraja, a
fim de extrair o melhor das pessoas.
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2.3 Modelo proposto de sistema de gestão e coordenação de projeto

O modelo foi idealizado a partir do esquema geral apresentado na figura 17,
que representa um sistema de gestão e coordenação de projetos centrado na figura
do coordenador, como elemento gestor e difusor de todo o processo, promovendo a
integração dos diversos intervenientes através da gestão do conhecimento e das
ferramentas desenvolvidas para a gestão dos processos de análise de riscos,
seleção de alternativas de projeto, análise de custos, planejamento e controle,
contratação, gestão do escopo, integração, compatibilização, gestão da qualidade e
gestão da comunicação, sendo todo o processo norteado pelo planejamento
estratégico definido para o empreendimento.

Figura 17: Sistema de gestão e coordenação de projetos (MANSO e MITIDIERI FILHO,
2006)

Como o modelo está baseado na gestão do conhecimento e no planejamento
estratégico, sendo que algumas ferramentas foram idealizadas para dar suporte às
decisões a partir de análises comparativas de dados históricos, muitas vezes
característicos da empresa e de seus métodos construtivos, adotou-se pelo
coordenador de projetos como parte integrante dos quadros da empresa
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construtora10, particularmente em razão de seu vínculo com o planejamento
estratégico e a estratégia competitiva da empresa.
A partir do esquema geral da figura 17, da premissa da coordenação interna à
empresa e com base na experiência do autor, foi definido um fluxo de atividades
necessárias ao desenvolvimento dos projetos para um empreendimento imobiliário
conforme apresentado na figura 18 e, a partir desse fluxo, definidas as ferramentas
necessárias para o desenvolvimento das atividades.
Os processos identificados como facilitadores, ou seja, a gestão do
conhecimento, a análise de riscos, a integração, a gestão da comunicação e a
gestão da qualidade, apesar de serem tão importantes quanto os demais processos
principais, foram representados à margem do fluxo de atividade por uma questão de
simplificação, pois, como eles se relacionam com quase todos os outros processos,
seria difícil uma representação adequada.
A partir da identificação desses processos, foram identificados também os
agentes participantes e para cada atividade foram elaboradas ferramentas para sua
realização. Na tabela 5 são apresentados os processos, os agentes envolvidos e as
ferramentas desenvolvidas, as quais serão detalhadas adiante.

10

Atualmente observam-se três principais formas de coordenação de projeto: elaborada por
profissional ligado aos quadros da empresa construtora ou incorporadora, elaborada por empresa ou
profissional contratado especificamente para um projeto ou elaborada pelo arquiteto autor do projeto.
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Figura 18: Fluxo de desenvolvimento de projeto de um empreendimento imobiliário (MANSO
e MITIDIERI FILHO, 2006)
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Tabela 5 - Ferramentas e procedimentos em função dos processos identificados
Processos

Agentes envolvidos11

Ferramentas
/ -

Comitê de planejamento estratégico
Mapa de explicitação da estratégia competitiva
Estabelecimento de metas
Estabelecimento de Indicadores de
desempenho

1)

Planejamento
estratégico

construtor /
coordenador

incorporador

2)

Análise de terrenos

construtor /
coordenador
consultores
vendas

incorporador / / arquiteto /
/ empresa de -

Registro de entrada de projeto – parte 1: Dados
para elaboração de proposta
Registro de entrada de projeto – parte 2:
Roteiro para análise de terrenos

3)

Definição do produto

construtor / incorporador / coordenador / arquiteto / consultores / empresa de
vendas

Banco de dados de produto
Registro de entrada de projeto - parte 3: Roteiro
para definição de atributos

4)

Definição das
construtor /
diretrizes para
consultores
desenvolvimento dos
projetos

coordenador

/ -

Caderno resumo de empreendimentos
Banco de tecnologia construtiva - BTC
Registro de entrada de projeto parte 4:
Diretrizes para desenvolvimento de projetos

5)

Definição dos
recursos /
contratação da
equipe

construtor /
coordenador

incorporador

/ -

Gestão de competências (coordenador e
projetistas)
Contrato técnico de projeto

6)

Planejamento e
controle

construtor / incorporador / coordenador / consultores /
projetistas

7)

Gestão do
desenvolvimento do
projeto

coordenador

-

-

8)

Seleção de
alternativas de
projeto

construtor / incorporador
coordenador / projetista
consultores / fornecedores

9)

Recebimento,
análise crítica e
validação

Coordenador

10) Repasse do projeto à Coordenador
equipe de produção
consultores
e acompanhamento
da sua utilização

/ /
-

/

projetistas

/ -

Redes de precedência tipo C.P.M. – “critical
path method”
Gestão da comunicação (ferramentas
colaborativas e regras para troca de
informações)
Integração das diversas áreas
Roteiro para seleção de alternativas de projeto

Listas de verificação técnica
Planilhas de recebimento de projeto
Sistemas de armazenamento, controle e
distribuição de projeto
Apresentação formal do projeto à equipe de
produção
Controle de alterações de projetos

11) Avaliação do projeto

construtor / incorporador
coordenador / consultores

/ -

Ficha de avaliação do desenvolvimento dos
projetos e projetistas

12) Avaliação pósocupação

Construtor / incorporador
coordenador / projetistas
atendimento à clientes

/ /

Ficha de avaliação pós-ocupação e relatório de
análise crítica da avaliação pós-ocupação e
comparativo com outras avaliações realizadas

11

Cabe ressaltar que, tanto os agentes envolvidos, quanto o momento e a intensidade desse envolvimento, podem
variar em função das especificidades das empresas (construtoras e incorporadoras), assim como do próprio
projeto, sendo que a tabela 5 apresenta uma situação específica como exemplo.
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2.3.1 Planejamento estratégico
Todo o processo de desenvolvimento de projeto deve ser dirigido por um
planejamento estratégico definido pela empresa a fim de que o mesmo atinja seus
objetivos. Nesse sentido, apesar de não ser o objetivo deste trabalho detalhar
completamente as técnicas de planejamento estratégico, é formulado um roteiro
mínimo para elaboração desse planejamento possibilitando ao coordenador
conhecer as ferramentas que a empresa construtora e incorporadora pode utilizar
para estabelecer o planejamento estratégico para seus produtos.
O planejamento estratégico deve contemplar o desdobramento da política da
qualidade da empresa em objetivos, estratégias para atingir esses objetivos e o
estabelecimento de metas e indicadores, a fim de monitorar constantemente se
esses objetivos estão sendo atingidos. Dessa forma, esse planejamento deve ser a
base para o desenvolvimento de seus projetos (NBR ISO 9000:2000).
Para o estabelecimento das metas e objetivos, segundo BLANCHARD (1999),
é importante que se adote o conceito “SMART”, definido pelo autor como: Singular
(específico, ou seja, deve definir exatamente aquilo pela qual a área ou pessoa é
responsável); Mensurável (pode ser medido); Atingível (razoável); Relevante
(segundo o autor, 80% do desempenho vem de 20% das atividades) e Traçável ou
Rastreável (possa ser estabelecido um sistema de registro para acompanhar
periodicamente).
No planejamento estratégico da empresa deve constar: o planejamento dos
empreendimentos que ela pretende desenvolver em um determinado período a fim
de possibilitar ao coordenador o dimensionamento de sua equipe, assim como o
tamanho e o perfil da carteira de projetistas e consultores; o estabelecimento das
estratégias de competição que ela vai adotar no desenvolvimento desses projetos; o
estabelecimento de metas de empreendimentos a serem desenvolvidos e o
estabelecimento dos indicadores a serem utilizados no monitoramento das metas
estabelecidas. Sendo assim, cabe ao coordenador, mesmo que não participe da
elaboração do planejamento estratégico, ter pleno conhecimento desse
planejamento para orientar sua atuação no sentido de atingir os objetivos nele
estabelecidos.

2.3.1.1 Comitê de planejamento estratégico
Segundo SOUZA et al (2004), a definição da estratégia empresarial deve
envolver a alta administração da empresa. Trata-se, segundo o autor, de um
momento de profunda reflexão sobre a história da empresa e da condução de um
processo de identificação e análise de seus pontos fracos e fortes, das debilidades e
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virtudes da organização e das pessoas que a formam. É também um momento de
lançar o olhar na direção dos concorrentes e procurar entender quais são as suas
vantagens competitivas e quais são os diferenciais que os fazem crescer no
mercado.
Dentro desse contexto a empresa deve manter uma instância decisória
integrada entre as diversas áreas com responsabilidade pela definição da estratégia
do produto. Caberá aos componentes deste comitê, além de outras tarefas,
identificar as fontes de informação tais como os próprios projetistas; as empresas de
comercialização dos imóveis; consultores especializados etc. e buscar estas
informações, tendo suas atividades focadas na:
a) análise dos segmentos de mercado em que a empresa atua,
b) análise dos segmentos de real interesse da empresa frente às suas
necessidades de receitas e desenvolvimento,
c) definição da estratégia de competição desejada12 e os meios para
viabilizá-la e implementá-los,
d) definição de instrumentos
necessidades dos clientes,

específicos

para

identificação

das

e) atribuição de responsabilidades e definição de mecanismos
sistemáticos de realização de levantamentos sobre os concorrentes,
f) realização de reuniões periódicas para avaliar os dados e informações,
atualizando permanentemente a estratégia de produtos.

COSTA, CORDEIRO e FORMOSO (2003) desenvolveram uma ferramenta
denominada Mapa para Explicitação da Estratégia, que foi adaptada na empresa
alvo e apresentada na figura 19. Essa ferramenta tem a finalidade de desdobrar a
estratégia competitiva e seus objetivos em estratégias funcionais relacionadas a
finanças, recursos humanos, produção, projeto e marketing.
O uso dessa ferramenta visa explicitar as relações e o encadeamento lógico
entre as estratégias funcionais da empresa e os seus objetivos estratégicos,
podendo ser de grande valia no repasse da estratégia para as áreas específicas,
porém, devem ser definidas estratégias específicas para cada empreendimento, as
quais devem ser repassadas à equipe do projeto pelo coordenador.

12

As estratégias de competição são estabelecidas em função das condições do ambiente de
competição em que se insere a empresa e das características dos tipos de produtos que deseja ou
tem “vocação” para desenvolver. Por exemplo: se a empresa vai atuar num segmento para o qual o
fator preço é determinante da compra e já existem concorrentes que oferecem produtos nos
patamares de preço desejados pelos clientes, a única forma de ter vantagem competitiva é identificar
em que estes clientes ainda não são atendidos e estabelecer uma estratégia de diferenciação com
base em fatores que ainda não são ofertados pelos concorrentes e que os clientes reconhecem como
valor.
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Figura 19: mapa para explicitação da estratégia - adaptado de (COSTA et al, 2003)
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2.3.1.2 Estabelecimento de metas
Para estabelecer as metas de empreendimentos a serem desenvolvidos em
um determinado período, a empresa deve:
a) definir as necessidades de receitas necessárias para sua sobrevivência e
atendimento às metas de crescimento desejadas;
b) definir sua capacidade produtiva (capacidade de gestão dos
empreendimentos; capacidade de financiamento da produção; capacidade
de produção: disponibilidade e capacidade de mobilizar mão-de-obra de
nível gerencial, técnico, operacional, prestadores de serviços e
consultorias e disponibilidade de terrenos).
c) conhecer a demanda potencial e efetiva de cada segmento de mercado;
d) conhecer e analisar as variáveis que afetam e como afetam esta
demanda;
e) conhecer as características dos segmentos de mercado que deseja atingir;
f) conhecer as características de produtos que estes segmentos de mercado
requerem;
A partir dessas atividades, a empresa deve estabelecer as tipologias de
produto, seu número e tamanho, condizentes com a vocação e capacidade da
empresa e com os objetivos de receita planejados.

Cabe ao coordenador conhecer esse planejamento para, junto com a
empresa planejar sua linha de atuação, traçando programas de capacitação, tanto
pessoal, quanto de sua equipe, além de qualificar e capacitar a equipe de projetistas
de acordo com o perfil e volume dos empreendimentos que a empresa pretende
desenvolver.

2.3.1.3 Estabelecimento de indicadores
Indicador é uma expressão quantitativa que representa uma informação
gerada, a partir da medição e avaliação das metas da empresa, dos processos que a
compõem e dos empreendimentos resultantes. Constitui-se em instrumento de
apoio à tomada de decisões com relação às metas da empresa e dos
empreendimentos (SOUZA et al, 2004).
A partir do estabelecimento das metas a serem cumpridas, deverão ser
definidos os indicadores para o seu monitoramento periódico. Tais indicadores
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deverão ser confiáveis e representativos, porém de fácil obtenção dentro da
empresa, de maneira a possibilitar o acompanhamento periódico.
Um aspecto alertado por COSTA et al (2003) é quanto à quantidade dos
indicadores, pois o excesso de indicadores dificulta o entendimento das pessoas
quanto ao que deve ser analisado prioritariamente, além de dispender grande
quantidade de recursos para coleta e processamento dos dados. O foco não deve
ser o número de medidas, mas o vínculo dessas com aspectos importantes, como as
estratégias, as necessidades de mercado e as expectativas dos clientes.
Na tabela 6 são apresentados exemplos de indicadores, adaptados da tabela
apresentada por SOUZA et al (2004), referente aos processos de incorporação
imobiliária, excluídos os indicadores referentes à gestão da promoção e vendas e
gestão dos contratos e da carteira de cobranças, que não são objeto deste trabalho.

Tabela 6: Exemplos de indicadores aplicados aos processos de incorporação imobiliária –
adaptado de (SOUZA et al, 2004)
MACROPROCESSO
Gestão dos projetos

INDICADOR

Uid.

DESCRIÇÃO

1.

Área equivalente/
Área privativa total

-

Relação entre a área equivalente a ser construída e a
área privativa a ser vendida

2.

Custo de Projeto/
Custo de
Construção x 100

%

Representatividade do custo de projeto com relação a
custo de construção

3.

Área privativa / Área
do terreno

-

Índice de aproveitamento do terreno

4.

Custo de Projeto/
área construída

R$/
m²

Custo de projeto dividido pela área construída total

Nota relativa ao conceito de área privativa e área equivalente:
A área privativa total é obtida através da soma de todas as áreas internas das
unidades considerando-se o perímetro externo das paredes externas e a linha média
entre paredes divisórias das unidades. Já o conceito de área equivalente está ligado
ao custo e é definido na norma NBR 12.721/1999 como a área fictícia que, ao custo
unitário básico, tenha o mesmo valor construtivo que o efetivamente estimado para a
área coberta padrão correspondente.
O conceito de equivalência está, portanto, vinculado ao custo unitário básico e este,
vinculado a um projeto padrão definido na referida norma. Por esse motivo a área
equivalente pode não representar a realidade para um determinado projeto, ou
ainda, induzir a erros de avaliação, por esse motivo foi adotado no modelo a área
total construída, sendo efetuados estudos comparativos entre projetos de mesma
tipologia.
Na tabela 7 são apresentados os coeficientes de equivalência adotados pela Caixa
Econômica Federal para condomínios verticais.
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Tabela 7: Coeficientes de equivalência de área (CAIXA, 2002)
CONDOMÍNIO VERTICAL
a) GARAGENS:
•
•
9
9
9
•
b) TÉRREO:
•
•
•
•

Em pilotis, ou pavimento elevado de garagem .........................
Cobertas e abaixo do greide da rua (subsolos):
º
1 subsolo ..................................................................................
º
2 subsolo ..................................................................................
com mais de 2 subsolos ............................................................
Descobertas (pavimentação sobre laje) .....................................

Fechado ......................................................................................
Pilotis ..........................................................................................
Guaritas, Salão de festas.............................................................
Áreas Descobertas: pavimentação (sobre laje), jardins e áreas
não tratadas (sobre solo natural), piscinas, quadras, etc............
c) PAVIMENTO TIPO:
•
Pavimento Tipo e outras coberta padrão ...................................
•
Sacadas e Terraços Cobertos ....................................................
d) ÁTICO:
•
Terraço superior descoberto .......................................................
•
Casa de Máquinas, Barrilete e Caixa D’água .............................

0,50
0,75
0,85
1,00
0,00
1,00 a 1,50
0,50 a 1,00
0,50 a 1,00
0,00
1,00
1,00
0,50
0,75

Normalmente os indicadores de projeto, como os apresentados por SOUZA et
al (2004) e os apresentados por MELHADO et al (2004) na tabela 8 envolvem
fatores geométricos e quantitativos, com forte associação à eficiência no
aproveitamento de espaços e aos custos de execução. Esses indicadores são,
normalmente comparados aos de projetos anteriores similares, com o intuito de
monitorar se os resultados obtidos são condizentes com valores habituais e
competitivos.
Cabe ressaltar que, ainda que tais indicadores sejam auxiliares importantes
para a análise crítica dos projetos, suas limitações de uso devem ser de
conhecimento do coordenador e dos projetistas, uma vez que eles não devem ser
considerados fonte suficiente e única de avaliação, dada a necessidade de análises
globais e não pontuais, exemplo: estruturas muito esbeltas podem gerar patologias
nas alvenarias em função da maior movimentação; menor área unitária de garagem
pode inviabilizar manobras, causando prejuízos à imagem da construtora, ou seja,
isoladamente um indicador pode representar uma situação ideal, porém, numa visão
global ele pode representar uma situação indesejável.
Por fim, SOUZA et al (2004) lembra que, no planejamento estratégico, além
da estratégia competitiva principal e para cada projeto, a empresa deve definir as
estratégias específicas para as áreas de Marketing, relacionamento com o cliente,
gestão da empresa, qualidade, tecnologia e meio ambiente, captação de recursos
financeiros, a fim de atingir o seu plano de metas empresariais.
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Tabela 8 Exemplos de indicadores de projeto resumido de (MELHADO et al., 2005)
INDICADORES PARA PROJETO DE ARQUITETURA
INDICADOR

Uid.

Índice de compacidade de fachadas

DESCRIÇÃO

%

Relação entre o perímetro de fachada e o perímetro de uma
circunferência de área equivalente

Densidade de paredes

m²/m²

Relação entre a área de elevação das paredes e a área de piso
do pavimento

Área de uso comum / área privativa

m²/m²

Relação entre a área de uso comum do empreendimento e a
somatória das áreas privativas

Área unitária de garagem

m²/un

Área média de garagem por vaga

INDICADORES PARA PROJETO DE ESTRUTURA
Área de contato de forma / volume de m²/m³
concreto

Área de contato de forma dividida pelo volume de concreto

Espessura média de lajes, vigas e
pilares

Volume de concreto dividido pela área de projeção da estrutura

cm

Taxa de armadura por volume de Kg/m³ Peso total de armadura dividido pelo volume de concreto
concreto
Custo por área estruturada

R$/m² Custo da estrutura dividido pela área de projeção da estrutura

Notas relativas aos indicadores apresentados:
Índice de compacidade de fachadas: Como o item “fachadas” tem um peso
significativo no orçamento das obras, um edifício que tenha uma área maior de
fachada em relação a sua área construída será mais caro que outro com área menor.
Para facilitar o cálculo, este indicador adota o perímetro do pavimento tipo dividido
pelo perímetro de uma circunferência com área equivalente à do pavimento tipo.
Para definição do perímetro, recomenda-se apenas o perímetro do corpo do prédio,
não levando em conta as sacadas, pois as mesmas possuem custo diferenciado
Densidade de paredes: Este índice não é muito representativo, pois, quanto menor
a área do apartamento, maior a densidade de paredes, não cabendo nenhuma ação
para alterar este coeficiente.
Relação entre área de uso comum e área privativa: Como normalmente a área
privativa é utilizada para cálculo do preço de venda de um determinado apartamento,
quanto menor a área construída de uso comum, melhor o resultado financeiro do
empreendimento.
Área unitária de garagem: Este indicador pode representar por um lado a
otimização dos espaços de garagem, más por outro lado pode indicar maior
dificuldade de manobra para estacionamento dos veículos, podendo causar
problemas à construtora e/ou incorporadora.
Relação entre área de contato de formas e volume de concreto: Este indicador é
muito utilizado para elaboração de orçamentos preliminares, sendo interessante
aferi-lo a cada novo orçamento, porém não constitui-se um indicador de projeto
significativo do ponto de vista de aferição de desempenho da estrutura ou do
empreendimento.
Espessura média de lajes, vigas e pilares: Este indicador é obtido através da
divisão do volume de concreto de cada pavimento, somando-se os volumes de
pilares, vigas e lajes, dividido pela área de projeção da estrutura em cada pavimento,
excluindo-se os vazios que porventura existam. Este indicador foi utilizado por muito
tempo, inclusive para definição da contratação do projetista de estruturas, o que
levou a estruturas mais esbeltas e conseqüente aumento de patologias. É um
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indicador importante do ponto de vista de aferição, mas que deve ser utilizado
apenas nesse sentido, e não como meta para o projetista de estruturas.
Taxa de armadura por volume de concreto: Este indicador é obtido através da
divisão da massa total de armadura pelo volume total de concreto ou área de
projeção da estrutura. Vale para este indicador as mesmas considerações feitas
para o indicador referente a espessura média.

2.3.2 Análise de terrenos
Na maioria das empresas, a análise dos terrenos ofertados ou prospectados,
é responsabilidade da empresa incorporadora, no entanto, é importante a
participação do coordenador de projetos nessa análise pois, além dos aspectos
legais e mercadológicos, devem ser analisados aspectos técnicos que podem
influenciar significativamente nos resultados do empreendimento.
Para auxílio a essa análise, foi desenvolvido o documento apresentado no
APÊNDICE A, intitulado “Registro de Entrada de Projeto – Parte 2”, composto por
um roteiro mínimo para análise. Nesse roteiro constam os órgãos aprovadores e/ou
fiscalizadores que devem ser consultados, quer seja no âmbito federal, estadual e
municipal, além dos órgãos ligados ao meio-ambiente e concessionárias de serviços
públicos.
Além da lista de órgãos a serem consultados, constam outros itens de
verificação, tais como riscos de enchente, interferências com vizinhos, condições
das vias de acesso, possibilidade da existência de passivo ambienta, condições
geológicas, entre outros.
A primeira parte do documento foi idealizada como forma de transferência dos
dados comerciais do empreendimento a fim de subsidiar a formulação de uma
proposta comercial por parte da construtora para a incorporadora, mesmo em se
tratando da mesma empresa, pois, dessa maneira, têm-se condições de fixar
parâmetros de custo a fim de balizar eventuais alterações no produto durante o
desenvolvimento dos projetos.

2.3.3 Definição do produto
Segundo CTE (2000), um dos aspectos fundamentais que tem afetado
negativamente o desenvolvimento do projeto na indústria da construção civil diz
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respeito à forma como é feita a identificação das necessidades de um produto no
mercado e, a partir disso, como se caracteriza esse produto para efeito de
concepção e desenvolvimento do projeto. Muitas atividades necessárias deixam de
ser desenvolvidas ou são desenvolvidas de forma deficiente em relação às
características ideais para assegurar a qualidade do processo, como por exemplo,
pesquisas de mercado.
Segundo YAGI (2004), ferramentas de pesquisa deveriam ser pré-condição
para tomada de decisões em uma empresa. As informações produzidas através da
organização e processamento dos dados coletados nas pesquisas devem, segundo
o autor, subsidiar as decisões com relação ao produto, no entanto, a elaboração de
pesquisas de mercado ainda não é prática comum entre as empresas do setor,
talvez em função de seu alto custo.
Empresas de maior porte, como as estudadas por FONTENELLE (2002) em
seu trabalho de mestrado, utilizam-se de pesquisas e têm metodologias próprias
para análise dos seus resultados, porém como o foco deste trabalho é atender a
grande maioria das empresas, tais ferramentas não são abordadas neste trabalho,
inclusive porque existem empresas especializadas em pesquisa de mercado, como
também na venda de informações relativas aos lançamentos imobiliários.
Para elaboração do modelo foram definidos dois instrumentos, o Banco de
Dados de Produto e o Roteiro para Definição de Atributos, conforme descritos a
seguir.

2.3.3.1 Banco de dados de produtos
Com o intuito de sintetizar todas as informações advindas das pesquisas de
stand de vendas, pesquisas pós-ocupação, análise de produtos concorrentes,
relatórios da assistência técnica, foi criado um “banco de dados de produto”,
centralizado na coordenação de projetos.
As informações obtidas, são discutidas em reuniões de análise crítica a cada
seis meses ou após a elaboração de uma pesquisa pós-ocupação, pesquisa de
stand de vendas, pesquisa de mercado ou recebimento de informações de outras
fontes entre as áreas de incorporação, construção e coordenação. Após a análise
crítica, as informações são catalogadas, sendo utilizadas posteriormente para
identificação das necessidades dos clientes, definição dos atributos e características
do produto e definição do “programa” do empreendimento.
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2.3.3.2 Registro de entrada de projeto - Parte 3 – Roteiro para definição de
atributos
Da mesma maneira que na parte 2, descrita anteriormente, esse documento
deve ser utilizado quando couber à empresa o desenvolvimento do produto
imobiliário. Também é feita a análise de risco conforme parte 1.
O documento é dividido em duas partes principais: a identificação das
necessidades do cliente e a definição dos atributos e/ou características do produto
imobiliário que atendam a essas necessidades, além de um campo, ao final para
descrição do programa definido a partir desses atributos.

2.3.4 Definição das diretrizes para desenvolvimento dos projetos
A partir da definição do produto, inicia-se a definição das diretrizes para o
desenvolvimento dos projetos. Para tanto foram definidas três ferramentas: o Banco
de Tecnologia Construtiva; o Caderno Resumo de Empreendimentos e o Registro de
Entrada de Projeto – parte 4: Diretrizes para desenvolvimento de projeto conforme
descrito a seguir.

2.3.4.1 Caderno resumo de empreendimentos
Segundo NOGUEIRA (2004), quanto mais informações sobre projetos
semelhantes estiverem disponíveis para estudo, menor a possibilidade dos novos
projetos incorrerem nos mesmos erros (processo de correção evolutiva).
Um caderno com o resumo das principais características dos
empreendimentos, quer sejam físicas, de custo, prazo, qualidade ou desempenho,
pode ser utilizado para suprir as necessidades das áreas técnica e comercial em
obter dados e históricos consolidados dos empreendimentos de maneira rápida e
confiável, a fim de subsidiar suas decisões.
Com esse objetivo, organiza-se determinados dados dos empreendimentos
de maneira a facilitar sua pesquisa, sendo agrupados segundo sua natureza: dados
gerais dos empreendimentos, dados relativos aos custos de obra, dados relativos
aos indicadores de projeto, dados relativos ao planejamento, prazos de execução e
comparativos dos resultados obtidos com as metas esperadas.
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Para as informações financeiras, pode-se adotar um sistema de indexação
baseado na variação de um índice representativo vinculado à construção civil, de
maneira a facilitar a atualização dos valores monetários a qualquer tempo.
As informações contidas neste caderno, por representar a realidade das obras
executadas e a previsão das obras em andamento, são utilizadas para fundamentar
estudos de viabilidade de empreendimentos, comparativos de desempenho entre
projetos, além de orientar nas diretrizes de desenvolvimento de novos projetos.
Em função da dinâmica das obras, este caderno deve ser revisado
periodicamente pelo Coordenador de Projetos ou departamento técnico da empresa
para inclusão de novos dados relativos a obras terminadas ou iniciadas.

2.3.4.2 Banco de tecnologia construtiva
Como forma de gestão do conhecimento explícito, pode-se criar um banco de
tecnologia construtiva composto por um caderno de diretrizes para projeto em
função da tipologia da obra, bem como um caderno de detalhes típicos, sendo que
esse caderno não deve ser repassado para os projetistas como uma solução
padronizada para todos os projetos, principalmente quando houver um membro novo
na equipe, pois dessa forma, estaria tolhendo a criatividade do projetista e
inviabilizando uma melhoria contínua.
Os detalhes desse caderno deverão ser comparados com as propostas dos
projetistas e, caso este seja avaliado como a melhor solução, então deverá ser
repassado ao projetista para que ele insira no projeto.
Além do caderno de diretrizes e caderno de detalhes típicos, que são de
responsabilidade da coordenação, o banco de tecnologia construtiva, deve conter as
diretrizes para planejamento da execução, fiscalização e controle da execução,
detalhamento de métodos construtivos e recomendações para uso e manutenção
dos produtos, conforme modelo apresentado por FONTENELLE (2002).

2.3.4.3
Registro de entrada de projeto – Parte 4 – Diretrizes para
desenvolvimento de projeto
Esse documento serve, tanto no caso de desenvolvimento do produto, quanto
no caso de desenvolvimento dos projetos executivos de um produto pré-definido.
Ele tem a finalidade de transferir para a equipe todos os dados e diretrizes para que
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os projetos executivos sejam desenvolvidos dentro das premissas inicialmente
pensadas.
O documento inicia-se com as informações do empreendimento, a relação
dos profissionais envolvidos e uma descrição sucinta da estratégia competitiva do
produto, para que o projeto seja desenvolvido em consonância com essa estratégia.
Na seqüência são detalhadas as diretrizes propriamente ditas, divididas nas
especialidades: arquitetura, instalações elétricas, hidráulicas e estrutura.
Por fim, com este conjunto de documentos procurou-se cobrir alguns
aspectos relacionados a análise de riscos, comunicação, negociação e aprendizado
corporativo.

2.3.5 Definição dos recursos e contratação da equipe
Para definição dos recursos e contratação da equipe o coordenador pode
contar com ferramentas de gestão de competências, escopo sugerido pelas
associações de classe e o modelo de contrato técnico conforme descrito a seguir.

2.3.5.1 Gestão de competências (gestão do conhecimento tácito)
A gestão de competências deve ser aplicada tanto para os colaboradores
internos à empresa (coordenadores e gerentes de projeto), quanto para os
projetistas. Para o primeiro caso foi proposta a identificação das competências
necessárias ao coordenador, sendo que essas competências devem ser revistas no
caso de mudança da estratégia da empresa. A partir dessa identificação é
elaborada a “descrição de cargo e competência do coordenador” e de seus
assistentes, quando for o caso, contendo as competências necessárias para a
função (técnicas, gerenciais e humanas), as responsabilidades, a formação
requerida, a experiência e os conhecimentos gerais necessários, sendo elaborado
um plano de desenvolvimento profissional. O plano de desenvolvimento profissional
deve ser acompanhado periodicamente.
Como exemplo, são apresentadas na tabela 9 as competências necessárias
ao coordenador definidos na empresa alvo.
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Tabela 9 Descrição de cargo e competências do coordenador da empresa alvo
Formação
requerida

Experiência
Conhecimentos
gerais
Competências
gerenciais

Competências
técnicas

•

Engenheiro Civil ou Arquiteto;

•

Desejável ter cursado Programa de Gestão da Qualidade no Desenvolvimento de
Projeto ou equivalente ou especialização na área;

•

Desejável pós-graduação em Construção Civil.

•

Mínima 3 anos nas funções;

•

Desejável experiência de 2 anos em obra.

•

Informática;

•

Norma ISO 9001:2000.

•

Promover a integração e sinergia entre áreas, liderando e influenciando-as para a
obtenção de objetivos comuns;

•

Capacidade para delegar responsabilidades de acordo com a experiência e
maturidade do treinando/subordinado;

•

Habilidade de negociação com foco em custos: levar as partes ao entendimento de
modo que o resultado final seja percebido por todos como um ganho de interesse
mútuo.

•

Capacidade de trabalhar com método e ordem, organizando-se adequadamente em
relação ao tempo e às tarefas de acordo com as responsabilidades assumidas;

•

Dominar as atividades relativas aos trabalhos de coordenação de projeto;

•

Capacidade para enxergar além das especialidades e do tecnicismo, dispondo de
conhecimentos gerais e analisando as situações a partir da visão do todo e do
dimensionamento das interações entre os vários campos do conhecimento;

•

Competências
humanas

•

Atualização: manter-se atualizado buscando os meios adequados para adquirir novos
conhecimentos e experiências;

•

Tomada de decisão: capaz de efetuar escolhas ponderadas, seguras e inovadoras de
alternativas, analisando as oportunidades e a viabilidade da decisão, empenhando-se
na implementação da decisão;

•

Versatilidade: possuir habilidade para flexibilizar sua conduta de acordo com as
exigências do contexto sem perder de vista os propósitos ou objetivos formulados;

•
Responsabilidades

Ter conhecimento do Sistema Integrado de Gestão e dos procedimentos da empresa.
Busca permanente da qualidade dos produtos e/ou serviços prestados.
Comprometimento com a implantação e operacionalização dos Programas de
Qualidade, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente da empresa.

Criatividade: capaz de inovar e/ou desenvolver novas alternativas de ação, de modo a
criar diferenciais que possam agregar valor à sua performance.

•

Auxiliar o Cliente na obtenção de recursos financeiros através da elaboração da
documentação técnica necessária;

•

Promover a melhoria contínua dos procedimentos de coordenação de projetos;

•

Coordenar o desenvolvimento dos projetos;

•

Implementar e gerenciar sistemas de troca de informações;

•

Consolidar a experiência da empresa;

•

Promover a integração das áreas de Produção, Orçamento e Projetistas

Para os projetistas, são elaboradas fichas de qualificação com informações
obtidas através da análise do curriculum e informações obtidas a partir de
entrevistas com o projetista, assim como informações obtidas com outros projetistas
e outros clientes do projetista, em especial com relação à qualidade dos serviços
prestados, qualidade dos projetos entregues, qualidade do relacionamento com a
equipe e facilidade na troca de informações.

88
As informações são organizadas e atualizadas a cada projeto que o projetista
realiza em função da avaliação realizada e discutida em conjunto.
Antes de uma contratação, durante análise da proposta comercial, a
capacidade produtiva do projetista deve ser discutida e avaliada em função do prazo
disponível para execução do projeto.

2.3.5.2 Contrato técnico de projeto
O contrato de projeto deve conter, além das condições comerciais, critérios
técnicos, tais como escopo por etapa, incluindo produtos e informações geradas e
recebidas em cada etapa, formas de entrega da documentação, critérios de
nomeação de arquivos eletrônicos, critérios de recebimento, forma de comunicação
da equipe, assistência durante a execução da obra, definição das visitas para
verificação das dificuldades de execução, responsabilidades, avaliação final e
comprometimento com a melhoria contínua por parte do projetista entre outros.
O momento de discussão da minuta do contrato pode ser aproveitado para,
além de se apresentar as expectativas do contratante, discutir a sistemática de
coordenação adotada a fim de se obter informações do projetista a respeito de
procedimentos adotados pela sua empresa ou por outras contratantes, identificando
pontos positivos que possam ser incorporados ou melhorados no sistema.

2.3.6 Planejamento e controle
O processo de planejamento inicia-se com a definição das atividades, sendo
que para essa tarefa o coordenador pode se valer do documento elaborado pelas
associações de classe relativas ao escopo de projeto, das informações constantes
das propostas dos projetistas ou de informações históricas. Após essa definição das
atividades deve ser elaborado o seqüenciamento dessas atividades, sendo que para
este trabalho adotou-se o Diagrama de Precedência e o Método do Caminho Crítico
CPM (“Critical Path Method”) como forma de representar esse seqüenciamento.
Vale dizer que o seqüenciamento correto das atividades é a base para um
bom planejamento, o coordenador deve identificar as precedências de maneira
correta a fim de construir uma rede coerente, que retrate com realidade a seqüência
de atividades que represente o caminho crítico do projeto, ou seja, as atividades,
cuja duração interfere diretamente na duração do projeto como um todo.
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Por fim, para estimativa da duração das atividades, o coordenador pode
recorrer a informações dos projetistas ou estimativas análogas, baseadas em
projetos já executados pelo coordenador.
Vale lembrar que o planejamento do projeto deve, em primeiro lugar, atender
ás necessidades do Incorporador e do construtor, porém deve ser realista, pois
cronogramas com prazos impossíveis de serem cumpridos, geralmente são
desprezados pela equipe.
A figura 20 apresenta um cronograma elaborado com base em uma rede de
precedência CPM, onde constam as atividades a cargo do incorporador e as
atividades a cargo do construtor e incorporador, de forma que o coordenador tem a
visão das reais necessidades de seus clientes.
O processo de controle do cronograma consiste no acompanhamento das
atividades que estão sendo realizadas a fim de tomar ações corretivas e preventivas
no menor espaço de tempo possível após a detecção de um desvio. No modelo
idealizado é realizado através da alimentação da rede de precedência, elaborada no
“software” MS-Project, com as durações e datas reais de cada atividade, bem como
a inclusão de eventuais novas atividades e sua “amarração” às atividades
sucessoras e predecessoras assim que elas são identificadas. Dessa maneira podese comparar a nova duração do projeto com a linha de base “base-line”,
possibilitando ao coordenador a verificação do novo caminho crítico e atuação nas
suas tarefas de maneira a manter as metas inicialmente propostas.
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Figura 20: Modelo de cronograma de projeto
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Figura 20: Modelo de cronograma de projeto (continuação da página anterior)
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2.3.7 Gestão do desenvolvimento do projeto
A gestão do desenvolvimento do projeto foi baseada na gestão da
comunicação e na integração da equipe, conforme descrito a seguir.
2.3.7.1 Gestão da Comunicação
Como forma de gerir a comunicação durante o desenvolvimento do projeto e
execução da obra, foram propostos alguns procedimentos e ferramentas conforme
descritos a seguir:
a) Utilização de ferramenta de colaboração via internet, sendo montado
para cada projeto uma estrutura de atribuições para a equipe, com a
definição dos níveis de acesso e inter-relações entre cada participante.
Para que a ferramenta funcione adequadamente, entre outros
aspectos, deve ser desestimulada a troca de informações por outros
meios através da utilização de sistemas colaborativos mais
“amigáveis”.
b) Definição de regras para solicitação e distribuição de cópias impressas.
c) Definição de regras para nomeação de arquivos eletrônicos
d) Definição de conteúdo mínimo para informações constantes no
carimbo dos projetos.
e) Incentivo à a troca de informações entre os membros da equipe
evitando que problemas que possam ser sanados através de um
contato entre duas ou mais partes seja postergados até as reuniões de
fechamento de etapas (reuniões de compatibilização);
f) Definição de modelo de convocação para reunião contendo, além de local,
data e hora, o objetivo da reunião, a distribuição dos tópicos dentro do
horário previsto (planejamento prévio da reunião), indicação dos
participantes com horário de chegada e material que deverá ser
levado.
g) Definição de modelo de ata de reunião, com campo para tópicos, a fim
de facilitar a localização através de assuntos e campo para registro das
definições, inclusive a fundamentação da decisão tomada, além de
campo de pendências ou tarefas a serem realizadas pelos
participantes, constando quem deve executar, o que deve ser
executado, quando deve ser entregue e para quem.
h) Definição de modelo de Lista de Comentário de Projeto a fim de
facilitar a verificação dos projetos após as correções por parte dos
projetistas.
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i) Envolvimento, nas reuniões de coordenação, de representante da
incorporadora (cliente) e da equipe de produção (gerência de obras)
como forma de integrar a equipe.
j) Desenvolvimento de mecanismo para troca de informações com a área
de assistência técnica a fim de alimentar as listas de verificação de
projeto, transmitindo as informações dessa área para a equipe de
projeto.
k) Elaboração da reunião de apresentação do projeto à equipe de obra,
após análise prévia do projeto pela mesma, a fim de dirimir eventuais
dúvidas, apresentação de eventuais comentários e solicitações de
melhorias, bem como estreitar o contato entre a equipe de obra e a
equipe de projeto.
l) Por fim, acompanhamento da utilização através de visitas periódicas à
obra para sanar eventuais dúvidas e retroalimentar o processo com as
informações obtidas da produção.

2.3.7.2 Integração
A sistemática proposta para integração e compatibilização dos projetos
consiste nas seguintes atividades:
a) Envolvimento de toda a equipe de projetistas, desde o início do
processo, mesmo que se tenha que adotar “contratos de risco”;
b) Envolvimento de representantes do contratante (incorporador),
representante da área de produção da construtora em todas as
reuniões, bem como, definir mecanismos de retroalimentação dos
projetistas com os dados advindos da assistência técnica da empresa
construtora e dados da Avaliação Pós Ocupação;
c) Envolvimento de fornecedores dos subsistemas da construção, tais
como instaladores, fornecedores de caixilhos, elevadores, arcondicionado etc., durante a elaboração dos projetos, principalmente
nos momentos de seleção de alternativas;
d) Apresentação dos projetos à equipe de produção da construtora
através de um roteiro previamente elaborado com os dados levantados
durante a elaboração dos projetos, contendo, principalmente, os
conceitos adotados no desenvolvimento dos projetos e os principais
cuidados a serem observados;
e) Promover visitas com os projetistas à obra, em momentos específicos
da construção com o objetivo de verificar “in-loco” o desempenho das
soluções adotadas sob o ponto de vista da construtibilidade;
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f) Incentivar a troca de informações entre todos os membros da equipe
durante o desenvolvimento do projeto e ao longo da execução da obra.

2.3.8 Seleção de alternativas de projeto
Tendo em vista que na fase de projeto as decisões tomadas possuem maior
capacidade de influenciar o custo global do empreendimento, e que nessa fase está
concentrado um grande volume de decisões, é necessário que seja criada uma
sistemática para seleção das alternativas que forem levantadas baseada na análise
de custo, desempenho e risco.
Em primeiro lugar, os projetistas devem estar conscientizados e preparados
para sugerir alternativas dentro de sua especialidade, efetuando sempre o prédimensionamento das soluções, de maneira possibilitar a orçamentação e a análise
apurada das vantagens e desvantagens de cada opção, facilitando dessa forma a
escolha por parte da equipe. O coordenador deve sempre solicitar a apresentação
de alternativas pelos projetistas.
Para orientar a tomada de decisão a respeito das alternativas apresentadas,
foi criado o “Roteiro Para Seleção de Alternativas de Projeto” apresentado no
APÊNDICE B, servindo também como uma forma de documentar as razões das
decisões tomadas, podendo servir para justificar as conclusões para a equipe ou
para se refletir sobre a decisão tomada no futuro. Isto permite um processo de
melhoria continua na tomada de decisão.
O roteiro é composto por um formulário contendo campo para considerações
gerais e descrição das alternativas, campo para orçamentação de duas ou mais
alternativas, campo para Identificação e análise qualitativa dos riscos e
planejamento de resposta a eles.
Por fim, além do campo para registro das considerações da escolha, são
elencados alguns itens a serem considerados na tomada de decisão, quais sejam:
adequação ao perfil do empreendimento, disponibilidade de mão de obra
especializada e/ou equipamentos, eliminação de tarefas perigosas e inseguras,
garantia de continuidade de fornecimento dos insumos, histórico recente e previsão
de variações do preço dos insumos, implicações no recebimento, estocagem e
movimentação, influência no prazo global da obra, interferências com outros subsistemas, minimização da geração de entulho, minimização do custo e facilidade de
manutenção, Necessidade de revisão / complementação nos projetos, postergação
do uso de capitais (recomendando-se sempre estudos monetários a “valor
presente”), qualidade percebida pelo cliente e desempenho, restrições técnicas e/ou
restrições impostas pelo Memorial Descritivo, simplificação do processo construtivo e
produtividade e simplificação do processo de gestão da produção.
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2.3.9 Recebimento, análise crítica e validação do projeto
Após o recebimento de cada etapa de projeto, deve ser elaborada uma
análise crítica a fim de verificar se o escopo foi atendido, se não existem
incompatibilidades entre as diversas especialidades, se o projeto atende às diretrizes
iniciais e as solicitações efetuadas durante as etapas anteriores. Para essa tarefa,
foram idealizadas as listas de verificação técnica a fim de auxiliar o trabalho do
coordenador.
A vantagem de se utilizar listas de verificação, conforme exemplo
apresentado no APÊNDICE C, é que a identificação torna-se mais rápida e não se
corre o risco de não identificar um tipo de problema conhecido. Uma desvantagem é
que, além de ser impossível construir uma lista de verificação completa, pode-se
induzir o seu usuário a limitar sua verificação às informações contidas na lista.
Outro ponto importante é considerar a revisão das listas de verificação como
um passo formal do processo a fim de atualizar e aprimorar a lista.
Por fim, as listas de verificação devem ser transmitidas aos projetistas no
início do desenvolvimento dos projetos de maneira que eles próprios evitem os erros
conhecidos, porém é imprescindível que eles sejam alertados de que as listas de
verificação representam apenas os “itens mínimos” de verificação, aqueles
considerados críticos, não excluindo a responsabilidade do projetista pela verificação
completa do seu projeto, tanto no que diz respeito ao cumprimento das normas,
legislações vigentes, quanto à compatibilização do projeto com as demais
especialidades.

2.3.10 Repasse do projeto à equipe de produção e acompanhamento de sua
utilização
Para o repasse do projeto à equipe de produção foram adotadas as seguintes
ferramentas: sistemas de armazenamento, controle e distribuição de documentos;
apresentação formal do projeto à equipe de produção e controle de alterações de
projeto conforme detalhamento a seguir:

2.3.10.1 Sistemas de armazenamento, controle e distribuição de documentos
Toda documentação do projeto (plantas, memoriais, detalhes etc.), assim
como outros documentos necessários ao conhecimento do produto tais como
memoriais de venda, material publicitário, contrato de promessa de venda e compra,
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cronogramas etc. e documentos legais que devam ser arquivados na obra por
questões de fiscalização, são inseridos em uma lista mestra distribuída
eletronicamente para a obra a fim de garantir que todos os documentos sejam
conhecidos e estejam prontamente disponíveis nos locais de utilização.
Como forma de integrar ainda mais os membros da equipe, o sistema
colaborativo utilizado durante o desenvolvimento do projeto deve ter seu uso
estendido durante a fase de obra, o que facilita, além do controle das revisões, em
função dos avisos instantâneos enviados por e-mail quando do cadastramento de
novos projetos, facilitar a integração entre projetista e obra, uma vez que as
solicitações de revisões podem ser enviadas pelo sistema.
Com relação a documentos impressos que não possuam versão em meio
eletrônico, podem ser cadastrados no sistema como imagem, facilitando sua
consulta.

2.3.10.2 Apresentação formal do projeto à equipe de produção
Para facilitar a apresentação do projeto à equipe de produção, foi adotada a
elaboração de um Roteiro para Apresentação de Projetos, contendo uma pauta
mínima para apresentação dos projetos que deve ser construído ao longo do
desenvolvimento do projeto com informações que o coordenador julgue relevantes,
pois nem todos os projetistas têm uma didática eficiente e alguns pontos importantes
podem ser omitidos.
Para que a apresentação seja eficiente é necessário que a equipe de
produção tenha analisado criticamente o projeto antes da apresentação, estando
preparada para questionar os projetistas sobre eventuais dúvidas. Além dessa
análise prévia por parte da administração da obra é importante que o “empreiteiro”
contratado para execução dos serviços quando for o caso, também tenha analisado
previamente o projeto e para que a reunião seja produtiva. No modelo foram
propostas duas reuniões principais, uma no início, com a participação do projetista
de estrutura, vedações (quando houver) e o arquiteto e outra com os projetistas de
instalações e o arquiteto quando a obra já tiver o instalador definido13.
Além da visita de apresentação do projeto, devem ser programadas outras
visitas periódicas, com escopo pré-definido, em momentos específicos da execução
da obra para elucidação de dúvidas e validação das soluções propostas nos
projetos.
13

Normalmente as obras de edifícios residenciais são iniciadas sem a contratação da empresa responsável pelas
instalações, o que ocorre em um outro momento, por esse motivo foi adotada a separação da apresentação.
Porém, caso o instalador já esteja definido no início da obra, a divisão da apresentação poderá ser adotada como
forma de diminuir a sua duração, tornando-a mais produtiva.
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2.3.10.3 Controle de alterações de projeto
No caso de ser verificado um erro ou omissão durante a execução da obra, o
modelo prevê a comunicação direta entre o engenheiro da obra e o projetista,
preferencialmente através do sistema colaborativo, que trata de notificar o
coordenador. A resposta do projetista, na forma de uma disposição formal
registrada no sistema, quer seja na forma gráfica ou de texto, é incorporada ao
projeto, eliminando, desta forma, a necessidade de elaboração de “as-built”.
No caso de identificação de uma possível melhoria, o engenheiro da obra
entra em contato com o coordenador que deve avaliar, utilizando a ferramenta
“roteiro para seleção de alternativa de projeto”, e, caso a alteração se mostre viável,
levando em conta aspectos de custo, desempenho, normativos e legais, solicita,
após aprovação formal do cliente, a alteração do projeto ao projetista.

2.3.11 Avaliação do projeto
A aferição da qualidade de um projeto é um processo complexo que envolve
inúmeras variáveis, devendo ser elaborada em momentos e por pessoas distintas
conforme descrito adiante. Sua principal função deve ser a de promover uma
melhoria contínua do processo, pois seu resultado deve ser discutido com cada
projetista, que deve propor melhoria para os pontos negativos levantados.
Além de um gráfico geral, que apresente a evolução dos níveis de avaliação
dos projetos da empresa, pode ser elaborado um gráfico para cada projetista com a
sua evolução, bem como o estabelecimento de uma nota mínima de corte do
cadastro geral de projetistas.

Os pontos a serem considerados na avaliação são:
Qualidade do processo de elaboração: compreende a uniformização de
procedimentos, a definição de diretrizes e parâmetros, a integração entre
projetos, a análise crítica e o controle de recebimento, devendo ser avaliada
pelo coordenador do projeto, ao final de cada etapa de desenvolvimento do
projeto a fim de gerar melhoria para a etapa seguinte;
Qualidade da descrição da solução ou da apresentação: resultante da
clareza e da precisão do projeto, dos memoriais de cálculo e
dimensionamento e das especificações técnicas, devendo ser avaliada pelo
coordenador no fechamento do projeto e pela equipe de produção após a
utilização;

98
Qualidade da solução: traduzida pela qualidade do produto final, pela
facilidade de construir, pelos custos de produção e pelos custos de
manutenção da edificação, devendo ser avaliada pela equipe de produção em
conjunto com a área de controle de custos da empresa.
O sistema de avaliação dos projetos deve visar a evolução e melhoria
contínua através da retroalimentação dos projetistas com as informações obtidas na
avaliação, a fim de que ele proponha ações corretivas para os pontos falhos e
melhore ainda mais os pontos positivos. Nesse sentido, o sistema de avaliação
deve fazer parte de um sistema maior de gestão de competências.
Um modelo de ficha de avaliação de projeto pode ser verificado no
APÊNDICE D.
Convém ressaltar que o processo de gestão e coordenação de projetos não
se encerra quando do término do desenvolvimento dos projetos, mas se estende
durante todo o ciclo de construção do empreendimento, passando pela
apresentação formal do projeto à equipe de produção, pelo acompanhamento de
sua utilização e finalizando somente após a avaliação pós-ocupação, quando as
“lições aprendidas” devem ser documentadas retroalimentando todo o sistema.
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3 ESTUDO DE CASO
Neste capítulo procurou-se analisar criticamente os sistemas de gestão e
coordenação empregados pelas empresas estudadas a fim de identificar, além das
melhores práticas, as inovações praticadas por essas empresas que, de alguma
forma, estão contribuindo para melhoria do desenvolvimento de seus projetos e
incorpora-las ao modelo proposto.
Inicia-se com a caracterização das empresas estudadas, seguido-se da
descrição do sistema de gestão e coordenação de projetos e as ferramentas
adotadas em cada uma delas. Ao final é feita uma análise comparativa dos modelos
adotados de acordo com a subdivisão indicada a seguir, apontando propostas de
melhoria para o sistema inicialmente proposto.

-

Porte e estrutura organizacional da empresa

-

Planejamento estratégico

-

Análise de terrenos

-

Definição do produto

-

Definição das diretrizes para desenvolvimento dos projetos

-

Definição dos recursos e contratação da equipe de projetistas e
consultores

-

Planejamento e controle do desenvolvimento dos projetos

-

Gestão do desenvolvimento dos projetos

-

Seleção de alternativas de projeto

-

Recebimento, análise crítica e validação dos projetos

-

Avaliação do projeto

-

Apresentação do projeto à equipe de produção e acompanhamento
da sua utilização

Esta subdivisão orientou a elaboração do “roteiro para entrevistas”, que serve
de base para a pesquisa nas empresas, o qual pode ser visto no APÊNDICE E. A
pesquisa nas empresas ocorreu no período de 17/03/2006 a 27/04/06.

100
3.1 Empresas estudadas
Além da empresa alvo, ou seja, a empresa onde o autor deste trabalho atua e que
serviu como ponto de partida para elaboração do modelo proposto, foram escolhidas
mais 6 empresas, selecionadas segundo os seguintes critérios:
1. empresas que atuam como construtoras e também como incorporadoras,
mesmo que suas estruturas administrativas sejam independentes, pois dessa
forma, podem ser analisadas as ferramentas utilizadas na definição do
produto;
2. que atuam na Grande São Paulo, mesmo que também tenham atuação em
outros Estados, pois no mercado imobiliário de São Paulo, por ser bastante
competitivo, possuir mão de obra qualificada em quantidade e uma demanda
razoável por obras prediais, possui um ambiente favorável a aplicação de
técnicas mais apuradas de gestão e coordenação de projetos voltadas para o
aumento da competitividade das empresas;
3. comprometidas com o aprimoramento contínuo de seus processos e produtos
e que possuam sistemas estruturados de gestão e coordenação de projetos
em maior ou menor grau;
4. que possuam uma cultura de racionalização, minimização de desperdícios e
respeito ao meio ambiente no desenvolvimento de seus produtos;
5. preferencialmente empresas de médio porte, pois empresas desse porte
geralmente possuem sistemas bem estruturados e ao mesmo tempo flexíveis;
no entanto, também são estudadas empresas de maior porte, possibilitando,
dessa maneira, a análise comparativa entre os sistemas adotados em
empresas com estruturas diferenciadas.
6. empresas que possibilitem acesso às informações necessárias à elaboração
desse estudo de caso.
A partir dos critérios definidos, foram eleitas 6 empresas, além da empresaalvo onde o autor deste trabalho atua conforme caracterização resumida
apresentada na tabela 10.
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Tabela 10 Caracterização das empresas estudadas
Empresa A
Idade

20 anos

Área geográfica
de atuação

Empresa B

Empresa D

11 anos

40 anos (matriz)/ 9 anos (São Paulo)

Município de São Paulo, nas regiões Município de São Paulo (95% dos
Oeste, Leste e Sul
empreendimentos no bairro da
Saúde)

Município de São Paulo, com foco
na Zona Sul e Riviera de São
Lourenço em Bertioga

Município de São Paulo, além de
Santo André Ribeirão Preto

Tipos de
produtos e
participação no
total

Predominantemente edifícios
Predominantemente edifícios
residenciais de médio e médio-baixo residenciais de médio padrão
padrão; grande volume (mais de
uma torre por empreendimento),
apesar de também atuar nos
segmentos de alto padrão, comercial
e institucional

Edifícios residenciais de médio, alto
e altíssimo padrão, além de edifícios
comerciais

Edifícios residenciais de médio
padrão, com área privativa entre 80
e 150m²

Sistemas
construtivos
mais adotados

Sistemas racionalizados:
Predominantemente alvenaria
estrutural nos edifícios residenciais,
além de estrutura reticulada de
concreto armado, lajes nervuradas e
vigas pretendidas nas demais obras

Estruturas reticuladas em concreto
armado, com fechamento em
alvenaria de blocos, caracterizado
pela empresa como “tradicional
racionalizado”

Atualmente a empresa executa
estruturas reticuladas em concreto
armado, com fechamento em
alvenaria de blocos, no entanto já
executou sistemas inovadores tais
como fachada pré-moldada e
“banheiro pronto”

Estruturas reticuladas em concreto
armado, com fechamento em
alvenaria de blocos de concreto.

Número de
funcionários no
escritório

13 funcionários, sendo 1 na área de
coordenação (supervisor de
projetos e orçamento) e 1 na área
de orçamento, subordinada à área
de coordenação

60 funcionários, sendo 4 na área de 25 funcionários, sendo 1 gerente de
coordenação (1 gerente, 2
projetos
coordenadores e 1 estagiário) e 2
na área de orçamentos, subordinada
a área de coordenação

25 funcionários - não existe um
profissional dedicado
especificamente à coordenação de
projetos

Obras
executadas

250.000m² construídos, divididos
entre empreendimentos residenciais,
institucionais, comerciais – 44
empreendimentos

40 empreendimentos (mais de
325.000m² construídos) entre
empreendimentos residenciais e
comerciais

15 empreendimentos perfazendo um
total de mais de 212.000m²
construídos entre empreendimentos
residenciais e comerciais

10 Empreendimentos residenciais
em São Paulo (Obs. 1,2 milhão de
m² considerando matriz e filial de
São Paulo)

Obras em
execução

4 empreendimentos (total 10 torres e 9 empreendimentos
16 casas de alto padrão) 63.500m²

4 empreendimentos em execução

1 empreendimento

3 projetos em desenvolviimento

3 empreendimentos

5 empreendimentos (8 edifícios ao
Projetos em
desenvolvimento todo – incorporações próprias)

23 anos

Empresa C

8 empreendimentos, sendo 3
incorporações a preço fechado e 5
no regime de preço de custo
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Tabela 10 Caracterização das empresas estudadas (continuação da página anterior)
Empresa E

Empresa F
37 anos (matriz)/13 anos (São Paulo)

Empresa G

Idade

40 anos de atuação

Área geográfica
de atuação

Município de São Paulo, Campinas, Santo André, Município de São Paulo, além de Belo Horizonte
São Bernardo do Campo e Rio de Janeiro14
e Brasília

São Paulo, Itu, Campinas, Rio de Janeiro,
Manaus, Salvador, Belém do Pará, Cuiabá

Tipos de
produtos e
participação no
total

Empreendimentos residenciais de alto e médio
padrão, shopping centers, pavilhões de feiras e
eventos, edifícios comerciais e hoteleiros

Empreendimentos residenciais de altíssimo
padrão

Empreendimentos residenciais de alto luxo,
edifícios comerciais, flats e shopping centers

Sistemas
construtivos
mais adotados

Estruturas reticuladas em concreto armado, com
fechamento em alvenaria de blocos de concreto
(para os empreendimentos residenciais), lajes
nervuradas, vigas protendidas, fachadas cortina
para os empreendimentos comerciais

Estruturas reticuladas em concreto armado, com
fechamento em alvenaria de blocos de concreto
ou cerâmico

Estruturas reticuladas em concreto armado, com
fechamento em alvenarias de blocos de concreto
para os empreendimentos de alto padrão e
alvenaria estrutural para os empreendimentos de
médio-baixo padrão

Número de
funcionários no
escritório

25 funcionários no escritório central, sendo 2
130 funcionários no escritório central, sendo 10
200 funcionários no escritório central, sendo 8
alocados na coordenação de projetos (1 gerente, coordenadores de projetos na filial de São Paulo alocados na coordenação de projetos (1
4 coordenadores seniores, 1 coordenador
coordenador, 5 arquitetas, 2 estagiárias)
trainee, 1 integrador projeto x obra e 3 auxiliares
– geral e arquivo técnico)

Obras
executadas

2,5 milhões de m² construídos e 1 milhão de m²
incorporados

15 empreendimentos entregues em São Paulo
(Obs. Mais de 200 empreendimentos ou 2
milhões de m² considerando matriz e filial de
Brasília)

Mais de 800 empreendimentos ou mais de 10
milhões de m², sendo que 90% dessas obras
concentram-se no eixo Rio - São Paulo

Obras em
execução

18 empreendimentos

3 empreendimentos

50 empreendimentos

19 empreendimentos sendo 13 na fase de projeto 4 empreendimentos
Projetos em
desenvolvimento executivo e 6 na fase de pré-lançamento

14

52 anos

12 projetos

A empresa também atua no estado do Rio de Janeiro, porém as estruturas, inclusive de incorporação, coordenação e engenharia são independentes, tendo sido estudada
apenas a matriz no estado de São Paulo.
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3.2 Gestão de projeto na empresa A - Alvo
3.2.1 Caracterização da empresa
A empresa foi criada em 1985 com o objetivo de atuar nas áreas de
construção civil e desenvolvimento imobiliário, sendo atualmente especializada nas
atividades de coordenação de projetos e construção de empreendimentos
comerciais, institucionais e residenciais, com mais de 250.000m² de área construída.
A empresa é certificada ISO 9001/2000 desde 1999 e no nível A do PBQPH desde
2001, tendo como característica principal o comprometimento de todos os líderes
com a melhoria contínua da eficácia dos sistemas de gestão da empresa, com a
melhoria dos resultados e com a obtenção de padrões de excelência de seus
processos e produtos.
Com atuação focada no Município de São Paulo, nas regiões Leste, Oeste e
Sul, a maioria de seus empreendimentos é constituída basicamente por condomínios
residenciais de médio e médio-baixo padrão, com mais de uma torre por
empreendimento, quatro a seis unidades por pavimento, com dois ou três
dormitórios, executados em alvenaria estrutural em blocos de concreto, no entanto a
empresa também incorpora e constrói condomínios de casas de alto padrão,
edifícios comerciais, e institucionais com estruturas reticuladas de concreto armado
com lajes planas, lajes nervuradas e vigas protendidas, porém em menor escala.
Seu principal cliente é a incorporadora pertencente ao mesmo grupo, porém
ela também atua em parceria com outras incorporadoras e presta serviços para
clientes de obras particulares, como o caso de uma faculdade entregue
recentemente. No momento a empresa possui quatro empreendimentos em
execução, todos para a incorporadora do grupo, num total de dez torres e dezesseis
residências de alto padrão, perfazendo um total de 63.600m², além de cinco projetos
em desenvolvimento, sendo três deles compostos por duas torres cada, com 15
pavimentos e 6 unidades por andar, um composto por uma torre com 15 pavimentos
mais três sobre-solos e um edifício comercial com onze pavimentos e dois subsolos,
todos em alvenaria estrutural.
A empresa possui 13 funcionários no escritório da construtora, sendo 2
alocados no departamento técnico, que envolve as áreas de projeto e
orçamento/controle de custo (1 supervisor de projetos e orçamentos – o autor deste
trabalho e 1 engenheira orçamentista). O supervisor de projeto possui formação
bastante técnica, sendo formado em engenharia civil, tecnologia em construção civil,
curso técnico em edificações e está concluindo o mestrado em habitação:
planejamento e tecnologia com este trabalho. A empresa adota o modelo de
coordenação apresentado no capítulo 2.3, atuando como gestora do processo,
porém contratando coordenação externa para operacionalização do processo e
auxílio na compatibilização dos projetos.
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Como a estratégia competitiva da empresa está baseada na excelência
operacional, a união das áreas de orçamento, controle de custos e coordenação de
projetos foi estratégica, uma vez que toda seleção de alternativas de projeto, ou de
soluções de projeto, são baseadas em análises detalhadas de custo, que são
verificadas durante a construção, através de relatórios comparativos entre orçado e
executado, elaborados mensalmente pelo departamento. As duas áreas possuem
metas e indicadores de desempenho próprios, sendo avaliadas periodicamente, a
cada reunião de análise crítica do sistema integrado de gestão da empresa.
Os sistemas construtivos adotados são compostos basicamente por alvenaria
estrutural, lajes acabadas (sem aplicação de contra-piso), “shafts” visitáveis, gesso e
azulejo aplicados diretamente sobre a alvenaria, revestimento de fachada em
monocamada, escada pré-moldada, reservatórios em fibra-de-vidro, ou seja,
sistemas racionalizados visando menor custo, maior velocidade de execução, menor
geração de resíduos e maior controle da qualidade. Com exceção da administração
local, toda mão-de-obra utilizada na construção é “terceirizada”, sendo que a
empresa busca firmar parcerias, tendo como política desenvolver seus fornecedores
como uma extensão de seus próprios negócios.

3.2.2 A coordenação de projeto na empresa A
A área de coordenação, apesar de não participar diretamente da elaboração
do planejamento estratégico da empresa, tem pleno conhecimento do mesmo
através do caderno de objetivos e metas e das reuniões de análise crítica do sistema
integrado de gestão, onde são verificados os indicadores de desempenho de cada
área e discutidas ações. As metas atuais para o departamento são relativas a
melhoria na avaliação global dos projetos e redução de custo direto por padrão de
empreendimento.
A área de coordenação, a partir do desenvolvimento deste trabalho, começou
a atuar junto ao cliente incorporador, auxiliando na análise de terrenos e na definição
de produtos.
Para esse auxílio a coordenação conta com as ferramentas
apresentadas no modelo, fazendo a gestão do conhecimento através da integração
de informações advindas das avaliações de projeto, avaliações pós-ocupação,
dados do departamento de assistência técnica, análise de produtos concorrentes
entre outras.
A empresa procura estabelecer parcerias com seus projetistas e consultores,
trabalhando com um ou dois projetistas por especialidade, procurando desenvolvelos como extensão de seus negócios.
A empresa utiliza as ferramentas
apresentadas no modelo relativas à qualificação, contratação e avaliação de
projetistas.
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Os escopos de projeto por fase e especialidade são definidos para cada
empreendimento tomando como base o “Manual de Escopo de Projeto” elaborado
pelas entidades do setor.
Para o planejamento do desenvolvimento dos projetos são utilizadas redes de
precedência tipo CPM conforme apresentado no modelo, sendo que os cronogramas
são aprovados por todos os projetistas e atualizados constantemente, a cada novo
evento a fim de apontar possíveis desvios nas datas-limite, possibilitando a tomada
de ações corretivas em tempo hábil. Convém ressaltar que nos cronogramas
elaborados na empresa-alvo são incluídas atividades relativas à incorporação e
construção que dependem de atividades de projeto ou vice-versa, como por exemplo
registro do memorial de incorporação, aprovação do projeto em órgãos de meio
ambiente, planejamento do canteiro de obras, início de fundações etc.
Durante o desenvolvimento dos projetos são feitas reuniões de fechamento
de cada uma das etapas previstas no Manual de Escopo de Projeto, contando com a
participação de todas especialidades, formalizando, dessa maneira, a passagem de
uma fase para outra. Nessas reuniões são consolidadas todas as decisões relativas
a etapa e esse fechamento é utilizado pela empresa como um marco para liberação
de parcelas de pagamento de toda a equipe conjuntamente, buscando, dessa
maneira, que os projetistas não atrasem as entregas parciais em função do seu
comprometimento com o restante da equipe.
Para gestão da troca de informações a empresa utilizada a ferramenta “SADP
– Sistema de Armazenamento de Dados de Projeto”, sendo bem aceita pelos
projetistas pela simplicidade de operação, no entanto essa ferramenta ainda
apresenta algumas deficiências, em especial a falta de ferramentas de “mark-up” e
visualizadores integrados. Além da ferramenta colaborativa a empresa possui
procedimentos padronizados para nomeação de arquivos eletrônicos, assim como,
utiliza o software “ISODOC” que controla toda documentação da empresa, inclusive
os projetos, após sua aprovação e distribuição para obra, garantindo que estarão
prontamente disponíveis em sua última versão para utilização na obra.
Como dito anteriormente, o departamento de orçamentos auxilia na seleção
de alternativas de projeto, e o acompanhamento mensal das obras, através de
visitas de medição e análise dos relatórios comparativos entre medido e
comprometido auxiliam na retroalimentação do processo, na medida que os
profissionais da área têm um “feedback” com relação a qualidade de seu serviço.
A empresa utiliza o projetista de vedações, além do coordenador externo
como elementos compatibilizadores dos projetos, apesar de também fazer uma
compatibilização “amostral” dos projetos, já que a função principal do supervisor de
projetos é a gestão do processo, além da garantia de que o projeto atenda as
expectativas de seus diversos clientes.
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A transferência do projeto para a equipe de obra é feita através das reuniões
de apresentação de projeto, sendo prevista uma com os projetistas de arquitetura,
estrutura e produção, logo no início da obra, após a contratação do empreiteiro e
análise do projeto pela equipe de obra e outra após a contratação da empresa
instaladora. Não é considerada visita de apresentação do projeto de fundações em
função do acompanhamento dos serviços pelo projetista. Além da visita de
apresentação são previstas em contrato mais três visitas à obra por cada projetista,
porém a coordenação ainda não conseguiu implantar adequadamente essa prática.
A avaliação do processo é realizada conforme o modelo apresentado sendo
realizadas reuniões ao término de cada obra com os projetistas, individualmente,
para uma reflexão sobre o desempenho do projeto, a fim de propor melhorias para
os próximos projetos.

3.3 Gestão de projeto na empresa B
3.3.1 Caracterização da empresa
A empresa B tem 23 anos de atuação no mercado de construção e
incorporação de edifícios, tendo executado mais de 40 empreendimentos ou mais de
325.000m² de área construída.
Segundo seu gerente de projeto, pode ser
caracterizada como uma empresa familiar que adota sistemas “tradicionais
racionalizados” na execução de seus empreendimentos.
Com atuação concentrada no Município de São Paulo, sendo que 95% de
seus empreendimentos estão localizados na região da Saúde, seus
empreendimentos são constituídos basicamente por edifícios residenciais, de médio
padrão com valor de venda entre R$200.000,00 a R$400.000,00, comercializados no
sistema de “preço de custo” ou “administração” sendo que a empresa também
produz empreendimentos comerciais, porém em menor escala.
Seus clientes são basicamente investidores, e a empresa está executando
algumas obras que estavam paralisadas há vários anos (iniciadas pela Construtora
Encol). Para os próximos três anos a empresa pretende tornar-se também
incorporadora, sendo que atualmente possui 9 obras em execução e 8 projetos em
desenvolvimento. Desses oito projetos, três são empreendimentos a “preço
fechado”, tendo sido iniciados em 2006 e cinco são empreendimentos executados
no regime de “preço de custo”, ou administração.
A empresa possui aproximadamente 60 funcionários no escritório, sendo 6
alocados nas áreas de projeto e orçamento (1 gerente de projetos, 2 coordenadores,
sendo um período integral e outro meio período, 1 estagiário para o setor de
coordenação, 1 engenheiro orçamentista e 1 estagiário para a área de orçamento).
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A empresa adota a coordenação interna, não contratando externamente esse
serviço.
Segundo o gerente de projetos, os funcionários ligados às áreas de
coordenação e orçamento têm uma formação técnica muito “forte”, sendo que o
gerente possui doutorado, um dos coordenadores mestrado e existem planos para
atualização do profissional de orçamentos. Ainda segundo o gerente de projetos da
empresa, os profissionais devem ter uma “visão de obra”, por esse motivo, além do
envolvimento do engenheiro de obra ou engenheiro de produção em todas as
reuniões de coordenação, sempre que necessário, os profissionais vão até a obra.
Os sistemas construtivos adotados são compostos basicamente por
estruturas reticuladas de concreto armado com lajes nervuradas, alvenarias de
vedação “racionalizadas”, cortinas pré-moldadas e piso elevado nas áreas externas.
A empresa utiliza mão-de-obra própria para execução das estruturas e possui
exclusividade com a empresa que presta serviços de instalações elétricas e
hidráulicas.
Uma característica interessante é que, da mesma maneira que na empresa
alvo, o setor de orçamento está subordinado à coordenação de projetos, auxiliando
na seleção de alternativas de projetos e ambos estão subordinados à Diretoria
Técnica da empresa.

3.3.2 A coordenação de projeto na empresa B
A área de coordenação não participa da elaboração do planejamento
estratégico da empresa, recebendo informações “extra-oficialmente”, no entanto
possui metas e indicadores de desempenho definidos, sendo que as avaliações
estão mais focadas na implantação de melhorias do que na medição de
desempenho. As metas atuais para o departamento são a implantação da
Preparação para Execução da Obra – PEO, implantação de projetos de canteiro
levando em conta as estratégias de produção e a revisão das diretrizes técnicas
para contratação de projetistas.
A área de coordenação também não participa da análise de terrenos, no
entanto nos últimos dez meses está auxiliando na definição do produto, sendo que
não existem mecanismos formais para identificação das necessidades dos usuários,
tais como pesquisas de mercado ou avaliações pós-ocupação.
A empresa possui cinco padrões de acabamento para suas obras e as
diretrizes para o desenvolvimento dos projetos são transmitidas através de impresso
próprio dividido em seis especialidades: arquitetura, estrutura, instalações prediais,
produção, segurança patrimonial e paisagismo, contendo as informações específicas
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para o empreendimento em desenvolvimento, além de campo para preenchimento
por parte do projetista informando o atendimento ou não de cada quesito e, caso não
tenha sido atendido, a justificativa desse não atendimento.
Aparentemente a empresa está passando por uma fase de revisão de seus
procedimentos e diretrizes, sendo que, dentre outros aspectos, foi informado que
nos empreendimentos iniciados a partir de abril de 2005, além da participação da
coordenação no desenvolvimento dos produtos, houve o envolvimento dos projetos
complementares antes da finalização do projeto legal.
A empresa tem estabelecido parcerias com os projetistas, sendo que, para
cada especialidade tem uma empresa exclusiva para o desenvolvimento dos
projetos. Quando existe necessidade de contratação de um novo projetista, sua
qualificação se dá através de indicação e a contratação é formalizada através de
aceite na proposta do projetista, após adequação dos itens negociados, não
existindo um “contrato padrão”.
Os escopos de projeto por fase e especialidade são definidos para cada
empreendimento tomando como base o “Manual de Escopo de Projeto” elaborado
pelas entidades do setor.
Para o planejamento do desenvolvimento dos projetos são utilizadas planilhas
eletrônicas contendo as datas iniciais e finais de cada atividade, sendo que, no caso
das obras à preço de custo, em função do volume de modificações, existe um
grande volume de re-planejamento. Segundo o gerente de projetos essa atividade
deve ser melhorada através da adoção de outras ferramentas.
No desenvolvimento dos projetos são feitas apenas três reuniões formais com
a participação de todos os envolvidos: uma inicial, onde são discutidas as diretrizes
e o “briefing” do produto; uma de fechamento do pavimento tipo e outra de
fechamento do pavimento térreo, porém existem muitas discussões e troca de
informações entre os envolvidos durante o desenvolvimento dos projetos.
Para gestão da troca de informações é utilizada a ferramenta colaborativa
“Construmanager”, porém existe uma certa resistência por parte dos projetistas na
utilização da ferramenta em função da dificuldade enfrentada durante sua operação,
por outro lado, a ferramenta é bem aceita pela obra, que a utiliza para solicitação de
alteração e revisão de projetos, utilizando o recurso do “mark-up”, ou seja, anotação
no projeto das dúvidas ou sugestões. Além da ferramenta colaborativa a empresa
possui procedimento para padronização da nomeação dos arquivos eletrônicos.
Como dito anteriormente, o departamento de orçamentos auxilia na seleção
de alternativas de projeto, no entanto o departamento não é retroalimentado com as
informações de custo apurado nas obras, apesar de existir uma empresa
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especializada que realiza as medições periodicamente e encaminha os dados ao
departamento financeiro. Também não existem mecanismos formais para análise de
riscos.
A empresa utiliza o projetista de vedações como o elemento compatibilizador
dos projetos, apesar de efetuar uma compatibilização “superficial” internamente com
auxílio de ferramenta CAD em duas fases do desenvolvimento do projeto. Também
são utilizadas as diretrizes técnicas como ferramentas para recebimento, análise
crítica e validação dos projetos.
As diretrizes técnicas são atualizadas com informações obtidas nas reuniões
de PEO, consultorias externas que a empresa contrata, recebimento da obra e
assistência técnica.
Apesar de não existir mecanismos formais para troca de informações entre o
projeto e a assistência técnica15, inclusive com relação aos valores gastos com esse
serviço, foi informado que os custos com atendimento de chamados de assistência
técnica têm diminuído bastante na empresa.
A transferência do projeto para a equipe de obra é feita através das reuniões
de PEO, que são feitas após o estudo do projeto pela equipe de obra. Essas
reuniões possuem pauta específica e duração máxima de três horas, sendo que,
eventuais solicitações de alteração de projeto são discutidas nesses momentos.
A avaliação do processo é realizada em três etapas: a incorporação avalia a
arquitetura, paisagismo e decoração, a coordenação avalia o desenvolvimento do
projeto e a obra avalia o projeto como um todo. Atualmente está sendo
desenvolvido um modelo eletrônico para avaliação do projeto para agilizar o
processo, no entanto o resultado desse processo não é discutido em uma reunião
formal com o projetista e sim ao longo do desenvolvimento dos projetos, tendo em
vista que, em função da relação de parceria, existe praticamente um projetista por
especialidade.

3.4 Gestão de projeto na empresa C
3.4.1 Caracterização da empresa
A empresa C tem 11 anos de atuação no mercado de construção e
incorporação de edifícios, tendo executado 15 empreendimentos ou mais de
15

O departamento de assistência técnica da empresa possui um engenheiro, um arquiteto, um desenhista e um
estagiário e a empresa presta assistência técnica “vitalícia”, segundo o gerente de projetos
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212.000m² de área construída. Segundo informações constantes em seu “site”, as
principais características da empresa são: gestão participativa e dirigida ao
aperfeiçoamento constante; capacitação e desenvolvimento dos recursos humanos;
estrutura voltada à atualização tecnológica e informação, buscando maior
produtividades nos processos construtivos; comunicação total entre todos os
membros das equipes. Para a empresa, a satisfação total do cliente só pode ser
obtida com a melhoria constante da qualidade de produtos e serviços
Com atuação no Município de São Paulo, principalmente na Região Sul, além
da Riviera de São Lourenço, no Município de Bertioga, seus empreendimentos são
constituídos basicamente por edifícios residenciais, de médio-alto, alto e altíssimo
padrão, além de empreendimentos comerciais, incorporados em parceria com outras
empresas, além de construir para terceiros. Atualmente possui 4 obras em
execução e 3 projetos em desenvolvimento.
A empresa possui aproximadamente 25 funcionários no escritório, sendo um
arquiteto gerente de projetos, com especialização cursada na Universidade de São
Paulo que coordena atualmente três projetos. Anteriormente a empresa possuía um
gerente de projetos, responsável pelas áreas de projeto e orçamento, um
coordenador, que atualmente ocupa o cargo de gerente e um assistente, sendo que
essa equipe coordena o desenvolvimento de oito projetos simultaneamente.
Atualmente a empresa está buscando um assistente qualificado para auxiliar na
coordenação.
A empresa adota a coordenação de projetos externa para auxiliar no
processo, através de empresa especializada nessa atividade, a qual também
assume o desenvolvimento do projeto de vedações e compatibilização dos projetos,
sendo que o coordenador interno dedica-se ao gerenciamento do processo e
verificação do produto, da mesma maneira que na empresa alvo.
A administração da empresa está dividida em três diretorias: diretoria de
construção, diretoria de incorporação e diretoria administrativa, sendo que a
coordenação está subordinada à diretoria de construção, no entanto nos últimos dois
projetos a coordenação vem prestando auxílio à incorporação através da revisão dos
memoriais descritivos e especificações. Apesar da área de orçamento não estar
subordinada à coordenação, ela é envolvida durante o desenvolvimento dos projetos
nos momentos de seleção de alternativas, sendo que, nas decisões sobre sistemas,
que o coordenador possui maior domínio, essa área não é envolvida.
Atualmente a empresa executa obras em estruturas reticuladas de concreto
armado, alvenarias de vedação “racionalizadas”, além de lajes nervuradas nos
edifícios comerciais, porém a empresa já utilizou outros sistemas construtivos tais
como painéis de fachada pré-fabricados, com adição de fibra de vidro e banheiros
prontos. Segundo o coordenador a empresa não cria novas tecnologias ou
tecnologias inovadoras, porém as utiliza, sempre com o apoio de consultorias
especializadas.
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3.4.2 A coordenação de projeto na empresa C
Apesar do planejamento estratégico ter sido desenvolvido pela diretoria a
coordenação tem pleno conhecimento do mesmo.
A empresa detalhou o
planejamento estratégico no nível tático com o auxílio de uma assessoria, tendo
demandado dez meses de trabalho com a participação de toda a equipe. Para
acompanhamento desse planejamento a coordenação utiliza indicadores qualitativos
com base em pesquisas pós-ocupação, número de revisões, parceria com
projetistas durante o ano, além de cumprimento de prazos.
A área de coordenação não participa da análise de terrenos, no entanto nos
dois últimos projetos está auxiliando nas definições técnicas do produto, sendo que
a definição do programa propriamente dito é feita pela gerencia de incorporação com
o auxílio de pesquisas de mercado e assessoria de empresas especializadas.
A empresa possui “check-lists de dados iniciais” contendo todos os
“elementos” e “sistemas” que farão parte do projeto, assim como as metas a serem
alcançadas, quer sejam de prazo ou de desempenho. Esse “check-list” é preenchido
após a definição do produto, em reunião conjunta com a diretoria de incorporação,
diretoria de construção, orçamento e coordenação, sendo repassado aos projetistas
na primeira reunião, juntamente com todo material publicitário já desenvolvido.
A coordenação pretende desenvolver um caderno técnico que conterá os
detalhes típicos que geralmente não aparecem nos projetos executivos, tais como
rebaixos nas alvenarias para “virada” das impermeabilizações, rebaixos de laje etc.,
ou seja, detalhes mais voltados à produção do que ao produto.
A empresa tem estabelecido parcerias com os projetistas e adota avaliação
como forma de consolidar essas parcerias, inclusive com a premiação dos melhores
projetistas anualmente. Por outro lado projetistas que não atendam a empresa com
o nível de qualidade requerido são penalizados. Como exemplo foi apresentado o
caso de um projetista de ar-condicionado que após dez anos de serviços prestados,
pela diminuição da qualidade do atendimento foi suspenso do cadastro da empresa,
tendo sido avisado das obras que ele estaria deixando de ser contratado e o motivo.
No caso de contratação de um novo projetista, sua qualificação é feita através
de indicação de outras empresas, análise de curriculum e análise de projetos
executados.
A empresa possui contratos específicos para desenvolvimento dos projetos,
contendo a proposta do projetista com o escopo como anexo além das informações
comerciais. A empresa adota o critério de pagamento dos projetos por etapa
concluída, porém não vincula o pagamento da etapa de um projetista ao fechamento
da etapa pelas outras especialidades.
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O planejamento da execução dos projetos é executado pelo coordenador
externo, cabendo ao coordenador interno a analise e aprovação. Esse planejamento
é executado no software MS-Project e tem atendido às expectativas, em especial
nos dois últimos projetos. Segundo o coordenador alguns projetos não cumpriram o
prazo em função das tecnologias empregadas, as quais geraram um grande número
de interferências que precisaram ser resolvidas durante o desenvolvimento
atrasando o processo.
A empresa adota três fases principais para o desenvolvimento dos projetos,
além do projeto legal, quais sejam: estudo preliminar, pré-executivo e projeto
executivo, sendo que o projeto legal é elaborado ou finalizado entre a fase de estudo
preliminar e pré-executivo. Os projetistas de instalações são envolvidos através de
análises dos espaços necessários até a fase de projeto legal, diferentemente do
projetista de estrutura que acaba elaborando o “pré-executivo” antes da finalização
do projeto legal. Apesar do projetista de estrutura se antecipar às outras
especialidades, ele acaba aguardando a finalização da etapa pelos outros
projetistas, antes de dar prosseguimento às demais etapas.
Para gestão da troca de informações, da mesma forma que na empresa alvo,
é utilizada a ferramenta colaborativa “SADP”, sendo que a empresa atualmente está
migrando para a ferramenta “Autodoc” por questões comerciais.
Segundo
informações do coordenador os projetistas têm aceitado essa alteração de sistema
sem problemas, inclusive achando o sistema bastante amigável devido sua
semelhança com o “Windows Explorer”. A empresa utiliza a ferramenta apenas
durante o desenvolvimento dos projetos, não utilizando para controle da
documentação ou troca de informações durante a etapa de obra, sendo utilizadas
planilhas eletrônicas para o controle da distribuição dos projetos para obra.
Como dito anteriormente, o departamento de orçamentos auxilia na seleção
de alternativas de projeto, sendo que o cliente ou gerência de incorporação participa
apenas das decisões relativas ao produto imobiliários, deixando para a coordenação
e gerência de construção as decisões acerca das tecnologias a serem empregadas.
Com relação à análise de riscos, sempre que a empresa se utiliza de técnicas
ou tecnologias não utilizadas anteriormente, contrata consultoria especializada para,
além de auxílio na utilização dessas tecnologias, efetuar as análises de riscos. Foi
apresentado como exemplo a utilização de painéis de fachada pré-moldados, sendo
que o desenvolvimento do projeto e a análise de risco foram orientados por consultor
especializado.
A empresa utiliza o coordenador externo, que acumula também a função de
projetista de vedações como o elemento compatibilizador dos projetos, pois não
possui estrutura interna capaz de executar a verificação de todos os projetos.
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Ao término do projeto é feita uma apresentação superficial dos projetos pelos
projetistas, em reunião no escritório central à diretoria de incorporação e aos
incorporadores parceiros, assim como ao engenheiro da obra.
Segundo
informações do coordenador esse tipo de apresentação, após a conclusão dos
projetos, já gerou alguns problemas em função de solicitações de alterações
conceituais por parte do incorporador nos projetos concluídos. Além dessa
apresentação superficial, da mesma forma que na empresa alvo, os projetos são
apresentados e validados na obra em momentos específicos, antes do início dos
respectivos serviços. Também, da mesma forma que na empresa alvo, em todas as
reuniões de desenvolvimento do projeto, participa o diretor de construção, e, quando
já existe engenheiro definido para obra, este participa dessas reuniões, porem essa
situação é rara.
A coordenação procura acompanhar a utilização dos projetos através de
visitas às obras, porém, em função do volume de serviço, essas visitas nem sempre
são possíveis.
As alterações de projeto são centralizadas na coordenação, quer sejam
motivada por erro ou omissão no projeto, quer sejam por sugestão de melhoria ou
alteração solicitada pelos clientes finais. Nesse sentido o coordenador exemplificou
um empreendimento de altíssimo padrão, a quatro meses da entrega da obra, cujo
proprietário de uma das unidades vinculou a compra a possibilidade de alterações
no imóvel, gerando revisões de última hora nos projetos.
A avaliação do projeto é realizada ao final do processo e é discutida com o
projetista a fim de provocar melhorias no processo, sendo utilizada, no caso de não
atendimento às expectativas da construtora, como elemento de suspensão ou corte
do cadastro de fornecedores da empresa.
Como forma de retroalimentar todo o processo a empresa utiliza a avaliação
pós-ocupação, no entanto essa ferramenta foi implantada recentemente, tendo
apenas uma obra avaliada.

3.5 Gestão de projeto na empresa D
3.5.1 Caracterização da empresa
A empresa D é uma filial de uma empresa atuante em outro estado, sendo
que a matriz possui 40 anos de atuação com mais de um milhão de metros
quadrados de área construída e a filial de São Paulo possui nove anos de existência
tendo entregado 10 empreendimentos residenciais. Possui dois empreendimentos
em fase de lançamento, uma obra em execução e três projetos em desenvolvimento.
Segundo informação divulgada em seu “site”, a missão da empresa é “ter pessoas
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felizes numa empresa que faz a diferença” e sua visão é “ajudar a transformar a
sociedade a partir de uma gestão empresarial voltada para as pessoas”.
A atuação no mercado de São Paulo foi um passo decisivo para transformar a
empresa em uma “holding” e atualmente seus negócios alcançam outras cidades do
interior do Estado, a exemplo de Santo André, São José dos Campos, São Caetano,
Campinas e Ribeirão Preto. Seus empreendimentos são constituídos basicamente
por edifícios residenciais, de médio a alto padrão com área construída de 80 a
150m², comercializados através de incorporação própria com financiamento
bancário.
A empresa possui aproximadamente 25 funcionários no escritório, não
existindo um departamento ou profissional específico para a coordenação de
projetos, sendo que a responsabilidade por essa atividade fica dividida entre a área
de incorporação, representada pelo diretor, pelo gestor de terrenos e pelo gestor de
incorporação e a área técnica, representada pelo gestor técnico.
Os sistemas construtivos adotados são compostos basicamente por
estruturas reticuladas de concreto armado com alvenarias de vedação em blocos de
concreto, sendo que a empresa adota a fixação da alvenaria, ou o “encunhamento”
através de espuma de poliuretano, além de adotar revestimento em argamassa nas
paredes do último pavimento, o que, segundo a gestora da empresa, tem reduzido
bastante o número de patologias verificadas no último pavimento.
A estrutura administrativa da filial de São Paulo é extremamente reduzida,
sendo que os departamentos financeiro, de contabilidade, controladoria e orçamento
e planejamento encontram-se na matriz. Sua estrutura é composta por um diretor,
um gestor de terrenos, responsável pela busca de novos terrenos, um gestor de
empreendimentos, responsável pela definição do produto e um gestor técnico,
responsável pelo desenvolvimento dos projetos executivos e execução das obras e
assistência técnica.

3.5.2 A coordenação de projeto na empresa D
A empresa D não possui um departamento ou profissional específico
responsável pela coordenação de projetos, sendo que essa atividade, como dito
anteriormente, está dividida entre a área de incorporação, representada pelo diretor
da empresa e o gestor de incorporação, que têm a tarefa de definir, em conjunto
com a matriz, o planejamento estratégico, a busca de terrenos, contratação do
arquiteto e a definição de produto; e a área técnica, representada pelo gestor
técnico, responsável pela contratação dos projetos complementares, coordenação
de seu desenvolvimento, além da execução da obra e assistência técnica.
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A empresa utiliza como indicadores de desempenho aqueles definidos em
seu Sistema da Qualidade, baseados na avaliação do projeto pelo gestor técnico, ou
seja, o mesmo responsável pela coordenação do desenvolvimento dos projetos,
porém, segundo informações do gestor da empresa, está em fase de
desenvolvimento de um sistema de acompanhamento através de metas.
A empresa não possui diretrizes de projeto formalizadas, no entanto, algumas
diretrizes já consolidadas na empresa, tais como pé-direito, altura padrão de vigas,
quantidade e localização de pontos elétricos, são passados na primeira reunião com
os projetistas pelo gestor técnico. Segundo o gestor a empresa, em função de
exigência para certificação segundo as normas ISO 9001:2000, possui apenas os
procedimentos de execução de obras formalizados.
Os projetistas são escolhidos através de indicação de outros projetistas,
sendo qualificados através de análise do seu curriculum e registro em uma “ficha de
qualificação”. A contratação é formalizada através de aceite na proposta do
projetista.
Não existem escopos de projeto formalizados por fase e especialidade e
apenas os projetistas de estrutura e paisagismo são envolvidos antes da elaboração
do projeto legal.
Não existe um planejamento formalizado para o desenvolvimento dos projetos
e a empresa inicia o processo de desenvolvimento dos projetos executivos, com o
envolvimento dos projetistas de instalações e fundações após a aprovação do
projeto legal, sendo os prazos parciais definidos durante as reuniões. A empresa
disponibiliza um prazo máximo de seis meses entre o lançamento e o início da obra
e, segundo o gestor da empresa, em alguns empreendimentos, o atraso no
desenvolvimento dos projetos acabou interferindo na execução das obras.
Para o desenvolvimento do projeto, a empresa adota uma etapa anterior ao
projeto legal, quando são envolvidos, além do arquiteto, o projetista de estruturas,
para definição da locação de pilares e conseqüentemente, definição das vagas de
garagem e do projetista de paisagismo, para definição do material publicitário.
Após a aprovação do projeto legal por parte do poder público e do lançamento
do empreendimento, os demais projetistas são contratados, sendo efetuada a
primeira reunião, onde são passadas as informações disponíveis sobre o
empreendimento, ou seja, o projeto legal, os estudos de estrutura e paisagismo e o
material publicitário, algumas diretrizes definidas pela empresa sendo definidos,
segundo o gestor, nesta reunião “alguns prazos”. O desenvolvimento do projeto
executivo se dá em duas etapas: ante-projeto e projeto executivo.
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Durante o desenvolvimento do projeto são efetuadas aproximadamente três
reuniões na fase de ante-projeto e mais duas a três na fase de projeto executivo.
Para gestão da troca de informações a empresa tem utilizado a ferramenta
colaborativa “SADP” há aproximadamente um ano e meio, inclusive durante a fase
de execução da obra, com ótimos resultados. Segundo o gestor da empresa, a
análise crítica dos projetos, assim como a emissão e controle das cópias impressas
dos projetos, é feita pelo departamento de orçamento na matriz, portanto o sistema
tem se mostrado útil no sentido de agilizar este processo.
Como, segundo informações do gestor, “a empresa executa obras
convencionais”, raramente existem análises de alternativas de soluções de projeto e
quando elas são necessárias o gestor técnico toma as decisões. Quanto à análise
de riscos, esta é procedida pela matriz apenas com relação à definição do produto
imobiliário.
A compatibilização do projeto fica sob a responsabilidade do arquiteto autor
do projeto, sendo que a empresa analisa os projetos quando de seu recebimento,
com o auxílio de listas de verificação, anotando as observações nas planilhas ou nas
plantas. Tais listas de verificação foram elaboradas quando da montagem do
Sistema da Qualidade da empresa.
A empresa utiliza projeto de fôrmas e projeto de vedações, porem essas
especialidades são envolvidas após a elaboração do projeto executivo. Questionado
à respeito da identificação de incompatibilidades dimensionais verificadas durante a
elaboração desses projetos, o gestor da empresa informou que “como as obras são
convencionais, são passadas diretrizes de alturas de vigas para o projetista de
estrutura no início do projeto e não são verificados grandes problemas além da
necessidade de pequenos ajustes”
A transferência do projeto para a equipe de obra é feita quando a maioria dos
projetos está finalizada, sendo que o engenheiro da obra, ao receber os projetos,
juntamente com o orçamento da obra, é responsável pela sua análise, discutindo
com o gestor técnico os eventuais problemas verificados. Apenas os projetistas de
fundações, forma e vedação efetuam visitas às obras.
O controle de cópias é feito através do SADP, sendo que as cópias são
impressas na matriz, enviadas via malote para São Paulo.
Quando são verificados erros ou omissões, e mesmo no caso de identificadas
melhorias, o engenheiro da obra discute com o gestor técnico que entra em contato
com o projetista e solicita a correção ou alteração.
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Apesar da empresa efetuar uma avaliação dos projetistas ao final do
desenvolvimento dos projetos, os resultados dessa avaliação não são repassados
ou discutidos com os projetistas. A retroalimentação do processo é feita através das
avaliações pós-ocupação, realizadas aproximadamente 6 meses após a entrega das
obras. Essa pesquisa engloba itens relativos a qualidade percebida de materiais e
dimensões dos espaços da unidade e garagem, sendo seus resultados, em forma de
notas, tabulados e discutidos em reunião de análise crítica entre a equipe de obra
(engenheiro, mestre e encarregados) e gestor técnico. O gestor de incorporação e
diretoria recebem o resultado dessas avaliações, porém não existe uma reunião
formal para discussão e indicação de ações com base nos resultados da pesquisa.
Outra fonte de informações são as reuniões semanais entre o departamento
de assistência técnica e o gestor técnico, porém não existe um mecanismo formal
para gestão do conhecimento.

3.6 Gestão de projeto na empresa E
3.6.1 Caracterização da empresa
A empresa E tem 40 anos de atuação no mercado de construção e
incorporação de edifícios, tendo construído mais de 2,5 milhões de m² e 1 milhão de
m2 incorporados em empreendimentos residenciais de alto e médio padrão,
shopping centers, pavilhões de feiras e eventos, edifícios comerciais, hoteleiros e
produtos para investidores, como os fundos imobiliários de varejo.
Com atuação na cidade de São Paulo, Campinas, Santo André, são Bernardo
e Rio de Janeiro, sendo que, para essa última cidade a empresa conta com uma
filial, com estruturas independentes, inclusive com relação a coordenação de
projetos, seus empreendimentos residenciais são constituídos basicamente por
edifícios de alto e médio padrão, além de “shopping-centers”, pavilhões de feiras e
eventos, edifícios comerciais e hoteleiros. Atualmente a empresa esta atuando mais
fortemente no segmento residencial, sendo que, das 18 obras em execução, apenas
duas são compostas por edifícios comerciais com grandes lajes e quatro edifícios
com serviços associados – “flats”.
No momento a empresa conta com 18 empreendimentos na fase de execução
das obras e 19 empreendimentos ou 484.000m² na fase de desenvolvimento de
projeto, sendo 13 deles na fase de projeto executivo e 6 na fase de pré-lançamento,
quando a coordenação atua como apoio à incorporação e desenvolvimento do
produto. A construtora não participa de concorrências de obras de terceiros e seus
empreendimentos são executados através de incorporações com parcerias com
investidores.
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A empresa possui aproximadamente 130 funcionários no escritório, sendo 10
alocados na área de projeto (1 gerente de projetos, 4 coordenadores seniores, 1
coordenador trainee, 1 integrador projeto-obra, 2 responsáveis pelo arquivo técnico
e 1 assistente administrativo) Dos quatro coordenadores, três são arquitetos e um
engenheiro. A função do integrador projeto-obra é, através de visitas diárias às
obras, verificar as pendências de projeto, execução de serviços específicos, dando
ênfase às instalações, onde, segundo o gerente de projetos, encontram-se as
maiores interferências.
Os sistemas construtivos adotados nos empreendimentos residenciais são
compostos basicamente por estruturas reticuladas de concreto armado, alvenarias
de vedação em blocos de concreto ou cerâmicos, utilizando sempre contrapiso em
argamassa com tratamento acústico ou não, em função do padrão do
empreendimento. Segundo o gerente de projetos “a empresa adota sistemas
tradicionais, com exceção dos empreendimentos comerciais, com grandes lajes,
onde são adotadas vigas ou lajes protendidas, lajes nervuradas e fachadas cortina”.
A estrutura organizacional da empresa é composta pela presidência e as
diretorias de Incorporação e engenharia. A diretoria de incorporação é subdividida
nas gerências de terrenos, marketing, pesquisas de mercado, produto, planejamento
(financeiro) e serviço de atendimento ao cliente, sendo que a empresa está
preparando a desvinculação das gerências de marketing e serviço de atendimento
ao cliente da incorporação para criação de uma nova área.
A diretoria de engenharia é subdividida nas gerências de suprimentos,
planejamento e orçamento, projetos e operações, sendo esta última responsável
pelas áreas de assistência técnica, qualidade e execução das obras.
A gerência de projetos apóia a incorporação antes da finalização do projeto
legal através da definição de espessuras de lajes, dimensões de vigas, inclusive
solicitando estudos ao projetista de estrutura, que são avaliados com base em
indicadores, definição de pés-direitos, pontos de instalações, conferência do material
publicitário (imagens, folders, maquetes) e verificação do apartamento modelo
decorado. A contratação formal da equipe de projeto e início do desenvolvimento
dos projetos se dá após a aprovação do projeto legal e comercialização do
empreendimento.

3.6.2 A coordenação de projeto na empresa E
Dentro do planejamento estratégico da empresa existem as metas
empresariais, ligadas ao volume geral de vendas - VGV, aquisição de terrenos e
atendimento à clientes, além das metas atribuídas aos gestores de cada área. Para
cada meta são definidos indicadores numéricos e ao final de cada ano são
efetuadas as avaliações de desempenho de cada funcionário, sendo que os
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indicadores de desempenho da empresa e do gestor da área são considerados
nessa avaliação como multiplicadores, com pesos de 70% e 30% respectivamente,
resultando em uma premiação que varia de 1 a 3,5 salários dependendo da função.
Os indicadores de desempenho de cada função estão ligados a atividades
específicas dessas funções, que são entendidas como relevantes para o
desempenho da função, porém, em pouca quantidade e fáceis de serem medidas.
Além dos indicadores específicos da função, tais como atendimento aos prazos,
realização de visitas às obras etc. cada coordenador é avaliado em um item de
melhoria contínua do sistema de gestão e coordenação de projetos atribuído a ele,
como por exemplo melhoria do escopo de projeto, atualização das listas de
verificação etc.
A empresa implantou recentemente, com apoio de uma assessoria
especializada, indicadores de gestão que são analisados em reuniões mensais entre
os gerentes e a diretoria a fim de melhorar o processo de gestão da empresa. A
partir desses indicadores são definidos os valores máximos de “backlog” (acúmulo
de serviço) que os gerentes podem ter, ou seja, o número de dias ou horas que as
atividades significativas podem atrasar.
A área de coordenação não é responsável pela análise de terrenos nem pela
definição do produto, que são atribuições de áreas específicas, apoiadas pela
gerência de marketing e de pesquisa de mercado, porém auxilia na definição do
produto a partir das definições de estrutura e instalações, bem como análise do
produto do ponto de vista técnico.
A empresa possui uma série de padrões de produto para seus
empreendimentos residenciais, contendo as definições de acabamento e quantidade
de pontos de instalações e transfere essas definições do produto para os projetistas
através de “briefings técnicos de produto”. Para cada um dos padrões existe um
custo pré-estabelecido e os elementos acrescentados ou retirados desse padrão,
após negociação com a incorporação, são acrescentados ou retirados desse custo.
Além dos “briefings técnicos” a empresa possui cadernos de parâmetros de
projeto com detalhes padrão e recomendações de projeto que são fornecidas ao
projetista no início do desenvolvimento dos projetos.
A empresa não faz “concorrência” para contratação dos projetistas, baseando
sua escolha na qualificação e preços de referência. Normalmente a escolha do
arquiteto e do arquiteto de interiores é feita pela incorporação, cabendo à
coordenação a contratação das demais especialidades. Em função de problemas
com alguns arquitetos com relação ao detalhamento dos projetos, a empresa já
pretendeu dividir o projeto de arquitetura entre dois profissionais, ou seja, o arquiteto
indicado pela incorporação, muitas vezes por questões ligadas à “grife”, responsável
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pela concepção do produto e outro arquiteto, mais capacitado, para o detalhamento
do projeto, porém essa opção não se mostrou economicamente viável.
A empresa adota contrato próprio para desenvolvimento de projeto composto
por uma primeira parte genérica e uma segunda parte composta pela proposta
comercial do projetista, devidamente negociada, com inclusão do escopo de projeto.
Esses escopos de projeto são definidos por empreendimento e são definidos pela
empresa, sendo parecidos, em parte, com o constante no “Manual de Escopo de
Projeto” elaborado pelas entidades do setor.
Para o planejamento do desenvolvimento do projeto a empresa utiliza redes
de precedências com o auxílio do software MsProject, utilizando o campo de
alocação de recursos para vinculação dos coordenadores às tarefas a fim de
consolidar os diversos cronogramas em uma única rede a fim de verificar a
distribuição das tarefas ao longo do período analisado. A empresa adota uma rede
padrão contendo as principais atividades e cada coordenador adapta esse
cronograma básico ao projeto específico. Para utilização adequada da ferramenta,
cada coordenador recebeu treinamento específico, no entanto a empresa esta
buscando uma empresa ou profissional especializado para otimizar o uso da
ferramenta.
Para o desenvolvimento dos projetos são previstas, além da reunião inicial
para discussão do planejamento e do “briefing“ do empreendimento, reuniões de
fechamento de etapas e reuniões específicas de compatibilização entre arquitetura e
estrutura, arquitetura e instalações e estrutura e fundações.
As atividades
relacionadas a definição do pavimento tipo são destacadas no início do cronograma,
que, segundo o gerente de projeto, apesar de não ser a maneira ideal, foi adotada
em função da participação de diversas outras áreas da empresa.
Além da atualização no início do mês de cada cronograma, gerando sua
reprogramação, uma a duas vezes por mês, é realizada reunião entre os
coordenadores e o gerente de projetos a fim de consolidar as atividades a serem
executadas no mês seguinte e definir as prioridades para cada coordenador.
Como forma de evitar atrasos na entrega dos projetos o gerente da área está
pensando em instituir uma premiação ao projetista, porém ainda não está certo da
eficiência desse mecanismo, uma vez que, para atender ao prazo e fazer jus à sua
premiação, o projetista poderia entregar um produto incompleto ou sem uma analise
interna completa.
Para gestão da troca de informações é utilizada a ferramenta colaborativa
“SADP”, a qual tem sido bem aceita pelos projetistas. Tal ferramenta é utilizada
durante a fase de desenvolvimento do projeto e execução da obra. Além da
ferramenta colaborativa a empresa possui um caderno de parâmetros de projeto
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onde constam, além de outras coisas, os critérios para nomeação de arquivos
eletrônicos.
Durante o desenvolvimento dos projetos, são convidados para participar das
reuniões, o engenheiro responsável pela obra e o coordenador de obras a fim de
opinarem sobre as soluções de projeto. Periodicamente são realizadas reuniões de
engenharia com a participação da assistência técnica que leva dados de
atendimento à clientes para retroalimentar o processo.
Apesar da empresa utilizar sistemas “tradicionais”, a escolha de novas
tecnologias, quando necessárias, é apoiada pela área de desenvolvimento
tecnológico, subordinada à área de engenharia. As análises de risco são feitas
informalmente durante os processos de escolha das opções de projeto.
A compatibilização dos projetos é feita pelos coordenadores, principalmente
através de cópias impressas, com auxílio de listas de verificação, sendo que a
empresa investiu recentemente, através da consultoria de um projetista de
vedações, em um sistema informatizado para compatibilização tridimensional, no
entanto, em função do prazo demandado e do fato de que a compatibilização
verificada nesse sistema ter sido “amostral”, não está sendo utilizado em outros
projetos. A empresa pretende investir em treinamento dos coordenadores na
utilização da ferramenta CAD.
Para apresentação do projeto à equipe de obra, em função de diversas
interrupções verificadas na reunião quando esta era feita na obra, a empresa adota
apresentação no escritório central, com a participação da equipe de obra e
apresentação elaborada através de apresentações em “data-show” contendo tópicos
pré-estabelecidos, inclusive com a utilização de fotos ilustrativas dos sistemas
adotados. Para cada especialidade é reservado um período de meia hora, no qual
devem ser apresentados os conceitos adotados no desenvolvimento do projeto e os
pontos de destaque ou pontos que merecem cuidado especial por parte da equipe
de obra.
O acompanhamento da utilização dos projetos é feito pelo integrador projetoobra, assim como as visitas do coordenador junto com os projetistas na finalização
de cada protótipo (formas, alvenaria, instalações e apartamento modelo).
A avaliação do processo é realizada durante o fechamento das etapas e
liberação dos pagamentos pelo coordenador, pois essa avaliação é necessária no
sistema de gestão empresarial “ERP - Enterprise Resource Planning”, para liberação
dos pagamentos. Na avaliação constam dados relativos a prazo, escopo além de
dados relativos à nota fiscal e impostos. A obra ainda não avalia o projeto, no
entanto, ao final da obra é feita uma “validação do projeto” através de uma reunião
na obra com a participação da incorporação, gerente de obras, engenheiro
responsável pela obra e os projetistas, e representante da assistência técnica, na
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qual a equipe de obra deve indicar os pontos que foram positivo e pontos negativos,
além de verificação “in-loco” das soluções adotadas no projeto e eventuais
alterações realizadas pela obra.
Ao final da reunião de validação do projeto é feita uma ata com todos os
pontos levantados, inclusive relatório fotográfico a fim de consolidar as lições
aprendidas.

3.7 Gestão de projeto na empresa F
3.7.1 Caracterização da empresa
A empresa F, com sede em Belo Horizonte e filiais em São Paulo e Brasília,
tem 37 anos de atuação no mercado de construção e incorporação de edifícios,
tendo construído mais de 2 milhões de m² ou mais de 200 empreendimentos. A
Filial de São Paulo, objeto deste estudo já entregou 15 empreendimentos
residenciais de altíssimo padrão.
Atualmente a empresa possui 3 empreendimentos em execução e 4 na fase
de desenvolvimento dos projetos. A construtora não participa de concorrências de
obras de terceiros e seus empreendimentos são executados através de
incorporações próprias e eventualmente incorporações em parcerias com
investidores, sendo que nesses casos, o parceiro opina na definição do produto e
atua até a fase de lançamento do empreendimento, ficando a coordenação do
desenvolvimento dos projetos executivos à cargo da equipe da empresa.
A empresa possui aproximadamente 25 funcionários no escritório, sendo dois
coordenadores de projeto, um com formação de engenheiro-arquiteto e outro
arquiteto, sendo que o primeiro atua desde a concepção do produto até a fase de
lançamento e o outro na fase de desenvolvimento dos projetos executivos. A
empresa recentemente contratou coordenação externa através de uma empresa
especializada, porém, como o projeto está em uma fase inicial, não tem opinião
formada à respeito.
Os sistemas construtivos adotados nos empreendimentos são compostos
basicamente por estruturas reticuladas de concreto armado, alvenarias de vedação
em blocos de concreto ou cerâmico. Segundo os coordenadores, “a empresa adota
sistemas tradicionais, sendo que já utilizou sistemas de vedação em gesso
acartonado, porém esse sistema foi abandonado em função da baixa velocidade de
vendas, mesmo não tendo certeza de que essa baixa velocidade foi devida a
utilização desse sistema”.
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A estrutura organizacional da empresa é composta pela presidência e
departamentos técnicos de suprimentos, orçamento e planejamento localizados na
matriz e superintendência e gerências técnica e corporativa localizadas na filial de
São Paulo, sendo que os dois coordenadores de projeto estão subordinados ao
gerente técnico.
Com a nomeação de um novo superintendente para a filial de São Paulo,
algumas mudanças pretendidas pela coordenação estão sendo implantadas, tais
como a atuação mais forte do coordenador na análise de terrenos e definição do
produto e a utilização de pesquisas de mercado de forma mais efetiva na definição
dos produtos.
3.7.2 A coordenação de projeto na empresa F
O planejamento estratégico da empresa é definido pela matriz para a
“unidade de negócios” de São Paulo, sendo definidas metas referentes a
quantidades de lançamentos e índices de qualidade e atendimento a prazos. Ao
final de cada empreendimento é feita uma avaliação do projeto, visando
principalmente a adequação das características do produto, além da avaliação
mensal do desempenho da coordenação através do seu “Sistema de Gestão Por
Diretrizes – GPD”.
A coordenação não é responsável pela análise de terrenos nem pela definição
do produto, que são atribuições da superintendência e diretoria técnica, porém, em
função da substituição do superintendente está começando a auxiliar na análise dos
terrenos, avaliando sua topografia e possibilidades de implantações em conjunto
com o arquiteto, assim como na definição do produto.
A empresa possui departamento interno para desenvolvimento dos projetos
estruturais, apesar de questionar o custo dessa opção. A contratação do arquiteto e
do paisagista é feita pela superintendência, sendo adotados critérios ligados à “grife”
desses profissionais a fim de associa-los ao padrão do empreendimento. Com
relação as demais especialidades, apesar da empresa possuir um número reduzido
de escritórios em sua carteira, esta utiliza critérios de custo para definir essas
contratações.
A empresa não possui um contrato próprio para projeto, adotando o aceite na
proposta dos projetistas como documento formal de contratação. Os escopos por
fase e especialidade são de conhecimento dos coordenadores e projetistas, no
entanto não existe um registro formal dos mesmos.
Para o planejamento do desenvolvimento do projeto a empresa utilizava
anteriormente redes de precedências com o auxílio do “software” Ms-Project, porém
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os coordenadores achavam o planejamento anterior muito extenso e complexo, por
esse motivo adotam atualmente um planejamento mais simplificado, utilizando
planilhas eletrônicas para controle das datas.
Para auxílio no desenvolvimento do projeto legal, são consultados
informalmente os projetistas de instalações elétricas e hidráulicas a fim de definir os
espaços técnicos. Após a aprovação do projeto legal, com a contratação da equipe,
os projetos executivos são desenvolvidos considerando-se duas fases principais,
com reuniões de fechamento: a fase de pré-executivo e a fase de executivo. Apesar
de existirem apenas essas duas fases, são realizadas diversas outras reuniões para
tratar de assuntos específicos.
O desenvolvimento dos projetos executivos dura em média 6 meses, sendo
que eles são entregues à obra na medida que vão sendo terminados, levando em
conta as necessidades da obra, ou seja, são entregues os projetos de fundações,
em seguida os projetos de estrutura e os detalhamentos são entregues ao longo do
desenvolvimento da obra.
Atualmente a empresa está revisando seu “caderno de definição de produto”,
que é o documento destinado a orientar os projetistas e as demais áreas da
empresa na definição dos seus produtos, além de “uniformizar o discurso da
empresa” com relação ao empreendimento. Nesse caderno constam diretrizes para
desenvolvimento dos projetos executivos, tais como número de pontos elétricos,
sistemas de segurança, memorial descritivo de acabamentos etc., porém, em função
desse documento “interno” ter sido divulgado indevidamente para os clientes de um
empreendimento gerando problemas em função de características do projeto
executivo diferentes das diretrizes constantes desse caderno, ele está sendo revisto.
Para gestão da troca de informações é utilizada a ferramenta colaborativa
“SADP”, a qual tem sido bem aceita pelos projetistas. Tal ferramenta é utilizada
apenas durante a fase de desenvolvimento do projeto, sendo que os arquivos são
transferidos para um sistema de controle de documentos próprio da empresa, que se
encarrega de fazer o controle das revisões e emissão de cópias impressas. A
empresa não adota um sistema padronizado para nomeação de arquivos, sendo que
os arquitos contratados geralmente utilizam o padrão sugerido pela ASBEA.
Durante o desenvolvimento dos projetos, são convidados para participar das
reuniões, o engenheiro responsável pela obra e o coordenador de obras a fim de
opinarem sobre as soluções de projeto.
Segundo os coordenadores, “a empresa confia muito no arquiteto e projetista
de vedações para compatibilização dos projetos” sendo que eles fazem uma
“compatibilização amostral” com auxílio de listas de verificação.
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Como os projetos não ficam prontos antes do início da obra, a empresa não
faz uma apresentação formal dos mesmos à equipe, sendo que, como já dito
anteriormente, o engenheiro responsável pela execução da obra e o gerente de
obras participam das reuniões de desenvolvimento dos projetos executivos.
O acompanhamento da utilização dos projetos é feito apenas quando é
identificado algum problema na obra, sendo que, nesses casos, o engenheiro da
obra aciona a coordenação que promove uma reunião na obra para solução do
mesmo. Com exceção dessas ocasiões, e do projetista de fundações e vedações
que visitam a obra em momentos pré-estabelecidos, os demais projetistas, em
especial os arquitetos, raramente visitam a obra.
A avaliação do desenvolvimento do projeto é realizada durante a liberação
dos pagamentos pelo coordenador através do sistema de gestão da empresa, sendo
essa avaliação necessária para liberação dos pagamentos. Além dessa avaliação,
o engenheiro da obra tem como um de seus itens de avaliação, a elaboração da
avaliação dos projetos. Na avaliação constam dados relativos a prazo e qualidade
do projeto. A avaliação do produto é feita pela superintendência porém é uma
avaliação “muito vaga”, segundo o coordenador.
Segundo a coordenação, o processo de avaliação tem funcionado muito bem
com os projetistas de instalações, com os quais a empresa tem uma interação e
troca de informações maior e, pode-se sentir na entrevista que a empresa dispensa
atenção especial a esses projetos.

3.8 Gestão de projeto na empresa G
3.8.1 Caracterização da empresa
A empresa G tem 52 anos de atuação no mercado de construção e
incorporação, tendo construído mais de 800 empreendimentos, entre condomínios
residenciais de alto luxo, edifícios comerciais, flats e shopping centers, que
contabilizam cerca de 10 milhões de metros quadrados de área construída,
concentrados no Rio de Janeiro e em São Paulo.
A atividade principal da empresa é a incorporação de edifícios residenciais de
alto padrão em regiões atraentes, voltados a clientes de média e alta renda, no
entanto, atua também na incorporação de loteamentos e de residências populares,
além de prestar serviços de construção para terceiros. Para o exercício findo em
dezembro de 2005, aproximadamente 90% do volume de vendas foram relativos ao
segmento residencial de média e alta renda.
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Atualmente a empresa conta com 50 empreendimentos na fase de execução
das obras e 12 empreendimentos na fase de desenvolvimento de projeto executivo.
A empresa possui aproximadamente 200 funcionários no escritório, sendo 8
alocados na área de projeto (1 engenheiro coordenador - gerente, 5 arquitetas
coordenadoras e duas estagiárias).
A estrutura organizacional da empresa é composta pelas diretorias de
construção, financeira, de incorporação e de vendas.
Vinculado à diretoria de construção, existe a figura do gerente técnico,
responsável pelas áreas de orçamento e coordenação de projetos, sendo que
existem um engenheiro coordenador geral, 5 arquitetas e duas estagiárias para a
área de coordenação. A empresa contrata coordenação externa, denominado como
“gerenciador”. A empresa também delega a atividade de coordenação ao arquiteto
autor do projeto, quando este tem estrutura e qualificação suficiente.
Cabe aos gerenciadores ou “coordenadores externos”, a verificação da
compatibilidade entre os projetos nas fases de pré-executivo e executivo, além do
gerenciamento do desenvolvimento do projeto. Já os coordenadores internos, são
responsáveis por passar para a equipe os conceitos e as diretrizes para o
desenvolvimento do projeto, prestar suporte aos projetistas e gerenciadores, assim
como análise e aprovação do cronograma de projeto, elaborado por uma empresa
especializada. Esse cronograma é apresentado, discutido e aprovado na primeira
reunião com todos os projetistas.
Vinculada à diretoria de vendas, existe a área de relacionamento com
clientes, responsável, entre outras coisas, pela elaboração das pesquisas pósocupação, que são divulgadas para a coordenação através de relatórios periódicos,
nos quais constam, além da avaliação pós-ocupação, dados da satisfação dos
clientes com o atendimento durante o decorrer da obra.
Vinculada à diretoria de incorporação existe a área de desenvolvimento de
produto, composta por um engenheiro (gerente) e uma arquiteta, sendo
responsáveis pelas atividades de “pré-incorporação”, que envolvem as atividades de
análise de terrenos, estudo de viabilidade, contratação do arquiteto e paisagista e
definição do produto, sendo apoiados, nesta atividade, pela empresa de vendas,
além de receber o apoio informal da coordenação. Após a definição do produto,
iniciam-se as atividades da coordenação, através do início do desenvolvimento dos
estudos preliminares e projeto legal.
Um diferencial verificado é a alocação de uma arquiteta em cada obra,
responsável pelo atendimento aos clientes durante as visitas, assim como no
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atendimento às solicitações de alterações. Inclusive nos empreendimentos de baixo
custo, quando existem opções de planta e, em havendo volume suficiente, esse
profissional também é alocado.
No caso de solicitações de alterações nos projetos por parte dos clientes, as
arquitetas de obra são responsáveis pela sua análise e elaboração, utilizando os
arquivos originais de projeto, sendo “autorizadas” pelos respectivos projetistas. A
coordenação do escritório central só é acionada no caso de mudanças muito
grandes, como por exemplo uma junção de unidades em pavimentos distintos, que
envolve a alteração de diversos projetos, tais como estrutura, para abertura de vãos
e criação de escadas, reformulação geral das instalações elétricas e hidráulicas etc.
Os sistemas construtivos adotados nos empreendimentos residenciais são
compostos basicamente por estruturas reticuladas de concreto armado, alvenarias
de vedação em blocos de concreto ou cerâmico, além da adoção do sistema em
alvenaria estrutural para os empreendimentos de padrão mais baixos. Os principais
sistemas e tecnologias a serem empregadas no projeto, geralmente vêm definidos
no “briefing”, elaborado pela área de desenvolvimento de produto, sendo que
sistemas alternativos ou novas tecnologias somente são adotadas após serem
testadas e aprovadas, ou verificadas através das pesquisas de mercado.
Um ponto de destaque verificado no “site” da empresa, é a definição dos
“valores” da empresa, os quais são reproduzidos, em parte, a seguir. Cabe ressaltar
que o fato da empresa divulgar os seus valores, não implica necessariamente que
ela os pratique integralmente, inclusive não foi o foco desta pesquisa verificar o seu
cumprimento. Eles foram reproduzidos pois retratam uma situação ideal.
“Resultados:... Somos obcecados por excelentes resultados e
independentemente da área que estejamos, devemos nos perguntar
constantemente: o que estou fazendo hoje agrega valor, gera resultados? Tarefas
improdutivas, são inúteis e nos tiram do nosso foco: gerar resultados cada vez
melhores e maiores.
Qualidade:... Estamos sempre preocupados com a entrega, no prazo e no
custo desejados pelos nossos clientes, para isso, incorporamos e desenvolvemos
tecnologia de ponta.
Gente:... A cultura de uma empresa é o que a faz diferente e única. E quem
constrói essa cultura é GENTE. Um dos nossos maiores desafios é atrair, reter e
manter as melhores pessoas...
...Estamos sempre treinando as pessoas para que elas sejam as melhores do
mundo naquilo que fazem, e acreditamos que a gestão através de metas
desafiadoras, mantém as pessoas em constante motivação e auto desenvolvimento.
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Inovação:... Acreditamos que a inovação, o “pensar grande” e a criatividade
nos manterão sempre entre os primeiros...
...Não podemos nunca nos conformar com o patamar que estamos. Essa
insatisfação constante nos empurra para níveis cada vez maiores de crescimento de
nosso negócio.
Objetividade:... Ter foco no essencial é prioritário para o nosso negócio. O
“complicado” nos distancia da excelência. Simplicidade é não querer reinventar a
roda, é ter pragmatismo, velocidade. A urgência é um estado de espírito!
Postergações também não são bem vindas, decidimos rápido e com agilidade. O
que não pode ser explicado em meia folha de papel é inaplicável em nosso negócio.
Custos:...Perseguir os baixos custos, zelando pela perpetuidade da
companhia, com ética, criatividade e inovação devem nortear nossas ações.
Meio ambiente e comunidade:...Buscamos desenvolver ações de
comprometimento e consciência ambiental e sempre atuamos dentro dos requisitos
e regulamentações legais”.

3.8.2 A coordenação de projeto na empresa G
Um ponto interessante desta empresa é a divulgação de sua estratégia
competitiva em seu “site”, tornando-a conhecida, além de seus funcionários, por
seus clientes e investidores. Alguns pontos relevantes que interferem diretamente
com a coordenação de projetos são transcritos a seguir. Da mesma forma que os
valores da empresa, a divulgação de sua estratégia competitiva não garante o seu
cumprimento integral por toda a empresa, ou em todos os projetos da mesma
maneira, inclusive não foi o foco deste trabalho analisar a estratégia competitiva da
empresa. Ela foi transcrita como forma de ilustrar a maneira pela qual as empresas
registram sua estratégia competitiva.
“Continuar Focando em Oportunidades de Alto Retorno... Planejamos
continuar nos concentrando em incorporações residenciais de alta qualidade para
classes de média e alta renda. Também manteremos nossa posição, ainda que em
menor escala, no mercado de residências populares, para nos beneficiarmos de
qualquer aumento na disponibilidade de recursos para financiamento deste
segmento. Historicamente, tem existido uma disponibilidade limitada de
financiamento e nenhuma concorrência significativa neste segmento do mercado
imobiliário, que vem sendo ocupado por um grupo diversificado de pequenos e
médios incorporadores sub-capitalizados. Somos uma das poucas companhias bem
capitalizadas com experiência em técnicas de construção de residências populares.
Além disso, nos beneficiamos da experiência acumulada por um dos nossos
acionistas institucionais no mercado de residências populares fora do Brasil...
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Aumentar a Aquisição de Terrenos e Novos Desenvolvimentos. O terreno
é o componente mais importante para a incorporação residencial. Atualmente, nossa
reserva de terrenos suporta novas incorporações por, aproximadamente, dois a três
anos. Visamos acelerar a taxa de lançamento de novos empreendimentos mediante:
(1) aumento da aquisição de terrenos diferenciados e em localidades estratégicas e
seu subseqüente desenvolvimento; e (2) novas parcerias com incorporadoras e
construtoras...”
Em complementação as estratégias competitivas, a empresa também publica
suas vantagens competitivas, sendo que as mais relevantes são descritas abaixo:
“Diversificação Geográfica... Acreditamos que nossa diversificação
geográfica reduz nosso perfil de risco em comparação com nossos competidores
menos diversificados...
Administração Sólida Apoiada por Acionistas Institucionais...
Entendemos que nosso crescimento futuro está diretamente relacionado com nossa
capacidade de continuar atraindo e retendo os melhores profissionais
Sistemas Gerenciais e Estrutura Organizacional Única... Todos os nossos
funcionários têm sua remuneração alinhada com o desempenho da nossa
companhia, incluindo planos de opção de compra de ações para os nossos
principais executivos...
...Empregamos sistemas e ferramentas gerenciais avançadas e as melhores
práticas de governança corporativa, o que nos leva a um desempenho excelente e a
um controle rigoroso....
Baixos Custos Operacionais... Nossa tecnologia nos permite monitorar
diariamente os custos de construção de cada empreendimento. Remuneramos os
nossos gerentes de construção pelas economias de custos realizadas. Em média,
nos últimos três exercícios, obtivemos economias de custos superiores a 5% do
orçamento original da construção...
Reserva Estratégica de Terrenos em Locais Diferenciados... Nossas
atuais reservas de terreno representam, aproximadamente, dois a três anos de
incorporações futuras...”
Como forma de acompanhamento do planejamento estratégico, são
estabelecidos metas e indicadores para coordenação, que, segundo seu
coordenador, são relativas a prazo e a qualidade, gerando uma nota que define a
participação dos coordenadores nos resultados da empresa. Como indicadores de
prazo, são utilizadas as variações observadas entre as datas estabelecidas nos
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cronogramas de projeto aprovados na primeira reunião e as datas das entregas
efetivas dos projetos. Como indicadores de qualidade, são utilizadas as avaliações
do desenvolvimento do projeto elaboradas pelo coordenador e pela equipe de obra.
Um fato interessante observado nessa empresa é que a avaliação do projeto
pela equipe de obra se dá após a elaboração do apartamento modelo, que deve ser
executado pela equipe de obra em até 80 dias após a execução da primeira laje de
teto do pavimento tipo. Após a conclusão do apartamento modelo é feita uma visita
do coordenador que avalia o cumprimento do projeto e discute possíveis melhorias.
Nessa visita também é elaborada a avaliação do projeto pela equipe de obra,
levando em conta, também a qualidade da solução proposta no projeto.
Com relação à análise de terrenos, conforme já dito anteriormente, existe uma
área específica de desenvolvimento de produto que é responsável por essa análise
e pelas demais atividades denominadas como “pré-incorporação” pela empresa.
Essas atividades envolvem a análise dos terrenos, a elaboração dos estudos de
viabilidade, a escolha do arquiteto e do paisagista e o desenvolvimento do produto,
contando com o apoio das informações da empresa de vendas, assim como o apoio
“informal” prestado pela coordenação durante a definição do produto.
Cabe ressaltar que, após a definição do pavimento tipo pela área de
desenvolvimento de produto, a coordenação começa a atuar paralelamente às
atividades dessa área através da contratação da equipe de projetistas e consultores
e o desenvolvimento do projeto legal.
Com relação à definição das diretrizes para o desenvolvimento dos projetos, a
empresa adota cadernos de detalhes, os quais passaram recentemente por uma
grande revisão. Tais documentos são disponibilizados aos projetistas através do
sistema colaborativo adotado – SADP, em uma área específica, no entanto, como os
projetistas são parceiros há bastante tempo, eles têm conhecimento desses
documentos. Segundo o coordenador, a incorporação dos detalhes deve ser
verificada pelo gerenciador e pelo coordenador, pois muitas vezes os projetistas
acabam não seguindo alguma das diretrizes estabelecidas.
Como já dito anteriormente, a área de desenvolvimento de produto define o
arquiteto e o paisagista, cabendo à coordenação a contratação das demais
especialidades, inclusive consultores e projetista de impermeabilização. A equipe de
obra é responsável pela contratação do projeto de formas e detalhamento de
esquadrias, após o recebimento dos projetos executivos. Para contratação dos
projetistas são utilizados critérios de indicação, análise de curriculum e projetos
elaborados e avaliação contínua, á cada projeto executado.
A empresa adota contrato padrão para contratação dos projetistas, contendo
informações de escopo, obrigações das partes, avaliação e pagamento contra
entrega de etapas. O contrato geralmente é formalizado após o fechamento do
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estudo preliminar, pois a empresa possui critérios de preço estabelecidos em função
da especialidade e do projetista, baseados na área equivalente do projeto, a qual só
é obtida após a definição do projeto legal.
A empresa pretende implantar no seu próximo projeto da mesma forma que já
é feito na empresa alvo, o critério de pagamento de etapa concluída para toda a
equipe,. A opção por essa forma de pagamento da equipe se dá em função de
tentar obter um maior comprometimento da equipe com relação ao cumprimento dos
prazos.
Para o planejamento do desenvolvimento dos projetos a empresa utilizava-se
de planilhas simplificadas com as datas previstas e datas realizadas, no entanto,
atualmente está contratando uma empresa de consultoria especializada para
montagem, atualização e acompanhamento de seus cronogramas, sendo que essa
empresa é a mesma que desenvolve os cronogramas e acompanhamentos de obra,
utilizando-se das mesmas técnicas e ferramentas (redes de precedência com
caminho crítico – CPM e “software” MS-Project). Vale ressaltar que a consultoria
emite os relatórios em formato “pdf”, ou seja, apenas para visualização, pois os
coordenadores não possuem qualificação para operar a ferramenta de planejamento
utilizada.
Todos os cronogramas são discutidos e aprovados na primeira reunião de
coordenação, servindo como referência ou “base-line” para levantamento dos
indicadores de desempenho da área. A empresa adota em seus empreendimentos
um prazo de oito meses, em média, entre o lançamento e o início das obras, sendo
que a coordenação dispõe apenas dos cinco últimos meses antes do início da obra
para desenvolvimento dos projetos, sendo que, em alguns casos a obra inicia um
mês antes do prazo previsto acarretando na entrega parcial dos projetos no início
dos serviços.
Para o desenvolvimento dos projetos são previstas quatro etapas formais:
estudo preliminar, projeto legal, pré-executivo e projeto executivo, além de uma
etapa denominada “liberado para obra”, que ocorre após as correções efetuadas
após a reunião de fechamento do projeto executivo, inclusive existe uma pasta no
SADP com essa denominação a fim de armazenar os projetos liberados para o uso.
Na primeira reunião de equipe o coordenador da empresa é responsável pela
apresentação e aprovação do cronograma, da passagem das diretrizes de projeto.
Nas demais reuniões, apesar da participação do coordenador nas reuniões, cabe ao
gerenciador, ou coordenador externo, o acompanhamento do cronograma, sendo
auxiliado pelo consultor de planejamento. O gerenciador também é responsável
pela verificação da compatibilização nas fases de pré-executivo e executivo, sendo
que essa atividade também é de responsabilidade do projetista de vedações, no
entanto a empresa acredita que o arquiteto autor do projeto é o responsável pela
garantia da compatibilização durante o processo de desenvolvimento, cabendo ao
gerenciador e projetista de vedações uma “verificação, após a conclusão da etapa”.
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Como ferramenta de comunicação a empresa utiliza o SADP, inclusive
durante a etapa de obra, sendo que os engenheiros são notificados pelo sistema da
existência de revisões nos projetos, sendo os engenheiros de obras responsáveis
pela solicitação de cópias. A empresa já tentou utilizar outro software colaborativo,
porém sem sucesso. Também são disponibilizados os arquivos com extensão .dwg,
ou, arquivos “editáveis”, pois, como dito anteriormente, cada obra possui uma
arquiteta responsável por proceder alterações de projeto na obra.
Com forma de integração e auxílio nas decisões acerca das opções de
soluções para os projetos, existe a premissa de participação do engenheiro de obra
em uma das reuniões do estudo preliminar, além da participação nas reuniões do
projeto executivo
A seleção das alternativas de soluções de projeto perceptíveis ao cliente são
definidos pela área de desenvolvimento de produto com base em pesquisas
elaboradas em função da região, do tipo de produto e do público alvo. Por exemplo:
para determinado bairro e padrão pode ser adotada vedação em dry-wall, para o
mesmo produto em outro bairro não pode ser adotado dry-wall. Já as alternativas
que não interferem com a percepção do produto pelo cliente, como por exemplo o
sistema de aquecimento a gás de passagem individual ou um sistema de caldeira,
ou uma prumada elétrica em barramento blindado ou em cabos, fica à cargo da
coordenação, na fase de estudo preliminar, sempre apoiada pelo departamento de
orçamento e pelo engenheiro de obras.
Como forma de análise de riscos, além daqueles apontados no “site” da
empresa, a coordenação se utiliza de consultores especializados, em especial de
instalações.
Os projetos são apresentados à equipe de obra na reunião de passagem, ao
término do projeto executivo, sendo que essa reunião ocorre após a análise dos
projetos por parte da obra. Normalmente o coordenador interno apresenta o projeto,
no entanto, quando existe algum ponto considerado crítico, o projetista relacionado
com esse ponto é convidado.
Durante a execução da obra todas as dúvidas e sugestões de melhorias,
propostas pela equipe da obra, são discutidas exclusivamente com os
coordenadores internos, nunca com os projetistas. Segundo o coordenador as
dúvidas mais freqüentes são relacionadas a detalhes de acabamento, que são
resolvidos pelo próprio coordenador, sem o envolvimento do projetista, pois, nesse
caso haveria um custo desnecessário de alteração de projeto. Um ponto que
contribui significativamente para a diminuição das dúvidas e problemas é a execução
do apartamento modelo pela obra, sendo que, eventuais correções são efetuadas
nesse momento.
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Um outro aspecto verificado na empresa, comum às demais, é a falta de
tempo do coordenador para fazer visitas às obras. Na medida do possível os
coordenadores fazem visitas, porém sem momento pré-determinado.
Como forma de avaliação do projeto, além da avaliação efetuada pela equipe
de obra após a conclusão do apartamento modelo, a coordenação utiliza critérios de
prazo e qualidade através da medição do “desvio” do projeto, que segundo o
coordenador é uma nota atribuída às divergências encontradas entre o projeto
executivo e o estudo preliminar, que gerou o projeto legal e o orçamento da obra.
Essa avaliação é repassada aos projetistas e discutida a fim de gerar ações
corretivas.
Por fim, como forma de retroalimentação do processo, a empresa adota as
pesquisas pós-ocupação, elaboradas pela área de relacionamento com os clientes,
divulgadas através de relatórios periódicos que envolvem o atendimento da arquiteta
da obra.

134
3.9 Análise comparativa da gestão e coordenação de projetos nas empresas
estudadas
Neste capítulo apresenta-se uma análise comparativa dos sistemas de gestão
e coordenação de projeto das empresas estudadas, inclusive o modelo proposto,
adotado na empresa alvo, sendo desenvolvida a partir de doze aspectos, quais
sejam:
-

Porte, estrutura organizacional e modelo de coordenação adotado;

-

Planejamento estratégico;

-

Análise de terrenos;

-

Definição do produto;

-

Definição das diretrizes para desenvolvimento dos projetos;

-

Definição dos recursos e contratação da equipe de projetistas e
consultores;

-

Planejamento e controle do desenvolvimento dos projetos;

-

Gestão do desenvolvimento dos projetos;

-

Seleção de alternativas de projeto;

-

Recebimento, análise crítica e validação dos projetos;

-

Avaliação do projeto;

-

Apresentação do projeto à equipe de produção e acompanhamento
da sua utilização.

Com essa análise, busca-se identificar, de forma sintética, as melhores
práticas e pontos de destaque em cada um desses aspectos, bem como as
características em comum e as principais diferenças entre as empresas pesquisadas
e o modelo proposto a fim de apontar melhorias para esse modelo, possibilitando
sua otimização.
Na Tabela 11, a fim de facilitar a análise comparativa descrita na seqüência,
é apresentado um resumo das principais ferramentas empregadas pelas empresas
estudadas para operacionalizar os processos da coordenação.
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Tabela 11 Tabela comparativa entre as ferramentas adotadas pelas empresas e o modelo
Processos
Principais

Processos
Facilitadores

Ferramentas do Modelo (Empresa A)

Empresa B

Empresa C

Empresa D

Empresa E

Empresa F

Empresa G

Médio / interna + externa

Médio / Interna

Médio / Interna + externa

Grande / Não possui coordenador

Grande / Interna

Grande / Interna

Grande / Interna + externa

(1) (2) (3) (5)

Comitê de planejamento estratégico
Mapa de explicitação da estratégia
competitiva

Participação na definição com auxílio de
consultoria externa no detalhamento até
o nível tático

Definido pela incorporação

(1) (3)

Toma conhecimento do planejamento
de maneira informal

Planejamento estratégico para empresa
e específico para as áreas

Planejamento de responsabilidade da
matriz

Planejamento estratégico divulgado
para todas os clientes e todas as áreas
da empresa

(4)

Estabelecimento de metas e indicadores
de desempenho

Estabelecimento de metas e indicadores
de desempenho

Estabelecimento de metas e indicadores
de desempenho

Não possui para a área

Indicadores de gestão e indicadores
multiplicadores (empresa / área)

Sistema de gestão por diretrizes

Estabelecimento de metas e indicadores
de desempenho

(1) (4) (5)

Roteiro para análise de terrenos
(incluindo análise de riscos)

Não atua no processo

Não atua no processo

Responsabilidade da incorporação

Responsabilidade de área específica

Responsabilidade de área específica

Responsabilidade de área específica

Auxilia no processo, porém não possui
mecanismos formais

Auxilia no processo, porém a gerência
de incorporação é responsável pela
definição

Responsabilidade da incorporação

Responsabilidade de área específica,
porém fornece apoio às decisões
técnicas além de verificar o material
publicitário

Responsabilidade de área específica

Responsabilidade de área específica

Check-list de dados iniciais de projeto
(inclusive contendo metas a serem
atingidas)

Não possui mecanismos formais (dados
transmitidos na primeira reunião pelo
gestor técnico)

Caderno de parâmetros de projeto com
recomendações e “briefings” técnicos,
inclusive com parâmetros de custo por
tipo de solução

Caderno de definições de produto

Caderno de detalhes

Porte da empresa / Modelo de
coordenação
Planejamento
estratégico

Análise de
terrenos
Definição do
produto

Definição das
diretrizes para
desenvolvimen
to dos projetos

(1) (4)

Banco de dados de produto

(1) (4)

Roteiro para definição de atributos
(incluindo análise de riscos)

(1) (2) (4)

Caderno resumo de empreendimentos

(1) (2) (4)

Banco de tecnologia construtiva

Caderno de padrões de projeto

(1) (3) (4)

Formulário de diretrizes para projetos

(1) (4)

Gestão de competências (coordenador
e colaboradores)

Profissionais com forte formação técnica
(doutorado / mestrado)

Profissional com especialização

Não possui

Gestão de competências, inclusive com
plano de metas

Sistema de gestão por diretrizes

Plano de desenvolvimento

(1) (4)

Gestão de competências projetistas
(qualificação e avaliação) + parcerias

Qualificação, avaliação e parceria

Qualificação, avaliação e parcerias,
além de premiação

Indicação e qualificação

Gestão de competências projetistas
(qualificação e avaliação) + parcerias

Com exceção do arquiteto e paisagista,
adota critérios de custo

Qualificação, avaliação e parcerias

(3) (4)

Contrato técnico de projeto

Aceite na proposta

Contrato padrão

Não possui

Contrato padrão

Aceite na proposta

Contrato padrão

Planejamento
e controle

(2) (4)

Redes de precedência - CPM

Planilhas eletrônicas (tabelas de datas)

Redes de precedência - CPM

Não possui planejamento formalizado

Redes de precedência, inclusive com
integração dos diversos projetos

Planilhas eletrônicas

Redes elaboradas por consultores /
controle com planilhas eletrônicas

Gestão do
desenvolvimen
to do projeto

(2) (3)

Ferramentas colaborativas +
Estabelecimento de regras para troca de
informações

Ferramentas colaborativas +
Estabelecimento de regras para troca de
informações

Ferramentas colaborativas +
Estabelecimento de regras para troca de
informações

Ferramentas colaborativas

Ferramentas colaborativas +
Estabelecimento de regras para troca de
informações

Ferramentas colaborativas +
Estabelecimento de regras para troca de
informações

Ferramentas colaborativas +
Estabelecimento de regras para troca de
informações

(3) (4)

Utilização dos escopos de projeto
propostos pelas entidades de classe

Utilização, em parte, dos escopos de
projeto

Escopo próprio

Não possui definição de escopo
formalizada

Utilização, em parte, dos escopos de
projeto propostos pelas entidades

Não possui escopo formalizado

Escopo próprio

(1) (2) (3) (4)
(5)

Envolvimento da equipe de produção,
incorporador (cliente) e projetistas
desde o início do processo

Envolvimento da equipe de produção,
incorporador (cliente) e projetistas
desde o início do processo

Envolvimento da equipe de produção,
incorporador (cliente) e projetistas
desde o início do processo

Os projetistas de instalações prediais
são envolvidos após aprovação do
projeto legal

Envolvimento da equipe de produção,
incorporador (cliente) e projetistas
desde o início do processo (apoio)

Envolvimento da equipe de produção,
incorporador e projetistas
(informalmente) desde o início

Envolvimento da equipe de produção,
incorporador e projetistas
(informalmente) desde o início

(1) (2) (3) (4)
(5)

Mecanismos para troca de informações
com a Assistência Técnica

Não possui mecanismos formais

Não possui mecanismos formais

Gestor técnico também é responsável
pela área de Assistência Técnica

Mecanismos para troca de informações
com a Assistência Técnica

Não tem mecanismos formais

Mecanismos para troca de informações
com a Assistência Técnica

(2) (4)

Utilização do projetista de produção
como compatibilzador, além dos
próprios projetistas

Utilização do projetista de produção
como compatibilzador, além dos
próprios projetistas

Utilização do projetista de produção
como compatibilzador

Utilização do Engenheiro de Obra e do
departamento de orçamentos, porém
após a conclusão dos projetos

Utilização do projetista de produção
como compatibilzador

Utilização do projetista de produção
como verificador da compatibilização e o
arquiteto como compatibilzador

Utilização do projetista de produção
como compatibilzador, além do arquiteto
e coordenador externo

(1) (4) (5)

Roteiro para seleção de alternativas
(incluindo análise de riscos)

Não possui mecanismos formais

Não possui roteiro específico, porém se
utiliza de consultorias externas

Não possui

Responsabilidade de área específica

Não possui mecanismos formais

Adota consultorias especializadas
quando existe necessidade de
tecnologias diferenciadas

(1) (2) (3) (5)

Apoio do setor de orçamento nas
decisões de projeto

Apoio do setor de orçamento nas
decisões de projeto

Apoio do setor de orçamento nas
decisões de projeto

Apoio do setor de orçamento na
compatibilização

Recebimento,
análise crítica
e validação

(1) (4)

Listas de verificação técnica

Check-lists

Check-lists

Check-list

Check-lists e verificação dos protótipos
de forma, alvenaria, instalações e apto.
modelo com os projetistas

Check-lists

Check-lists mais verificação do
apartamento modelo que deve estar
pronto 80 dias após 1º laje de teto do
tipo

Repasse do
projeto à obra

(1) (3)

Sistema de armazenamento e
distribuição de documentos

Sistema de armazenamento e
distribuição de documentos

Sistema de armazenamento e
distribuição de documentos

Sistema de armazenamento e
distribuição de documentos

Sistema de armazenamento e
distribuição de documentos

Sistema de armazenamento e
distribuição de documentos

Sistema de armazenamento e
distribuição de documentos

(1) (2) (3) (4)

Apresentação formal do projeto à equipe
de produção

Preparação para Execução da Obra –
PEO

Apresentação formal do projeto à equipe
de produção

Não realiza

Apresentação formal do projeto à equipe
de produção

Não realiza apresentação formal

Apresentação formal do projeto à equipe
de produção

(1) (2) (3) (4)

Acompanhamento da utilização (visitas
periódicas à obra / controle de
alterações de projeto)

Controle de alterações

Acompanhamento da utilização (visitas
periódicas à obra / controle de
alterações de projeto

Acompanhamento da utilização e
controle de alterações de projeto pelo
gestor técnico

Acompanhamento da utilização através
do “integrador projeto x obra”

Não faz visitas, apesar de centralizar
toda revisão de projeto

Acompanhamento da utilização (visitas
à obra quando possível / controle de
alterações de projeto)

(1) (2) (3) (4)

Sistema de avaliação de projetos e
projetistas

Sistema de avaliação de projetos e
projetistas

Sistema de avaliação de projetos e
projetistas + Avaliação pós-ocupação

Avalia, porém não repassa informações
ao projetista

Avaliação de projetos e projetistas +
validação após término da obra c/
projetistas, incorporador, gerente de
obras e engenheiro (ata + relatório
fotográfico)

Sistema de avaliação de projetos e
projetistas

Sistema de avaliação de projetos e
projetistas

Definição dos
recursos
necessários /
contratação da
equipe

Seleção de
alternativas de
projeto

Avaliação do
projeto e
projetistas

Processos facilitadores: (1) Gestão do conhecimento; (2) Integração; (3) Gestão da comunicação; (4) Gestão da qualidade; (5) Análise de risco
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3.9.1 Porte e estrutura organizacional
Inicia-se a análise a partir do porte e da estrutura organizacional das
empresas a fim de verificar a relação entre o modelo adotado e a estrutura da
empresa, ou seja, a adoção de um profissional dedicado, pertencente aos quadros
da empresa ou um profissional ou empresa especializada, contratada
especificamente para esse fim, ou ambos os modelos, utilizados de forma
complementar. Também é analisado o nível de organização em função do porte da
empresa.
Todas as empresas estudadas são construtoras e incorporadoras e seis delas
tem estruturas distintas para as áreas de incorporação e construção, inclusive com
diretorias específicas, com exceção de uma empresa, na qual as atividades de
construção e incorporação são desenvolvidas pela mesma estrutura e dirigidas por
um superintendente que responde pela “unidade de negócios de São Paulo”, o que
demonstra que, a separação entre as estruturas de construção e incorporação,
apesar de ser apontada por alguns autores como uma tendência e necessidade, em
função das atividades-fim diferenciadas, não é imprescindível para gestão do
negócio, pois em uma das empresas (de grande porte), essa estrutura única tem
funcionado de forma adequada segundo seus representantes.
Todas as empresas são certificadas segundo a norma ISO 9001:2000 e
possuem procedimentos formalizados, em maior ou menor grau, sendo que essa é
uma exigência atual para sobrevivência da empresa, tendo em vista que, tanto os
agentes financeiros, quanto parte dos investidores exigem tal certificação.
Das sete empresas estudadas, incluindo a empresa alvo, três são de médio
porte com tempo de atuação entre 11 e 20 anos e quatro são de grande porte, com
tempo de atuação entre 37 e 52 anos. Das quatro empresas de grande porte, duas
são filiais de empresas sediadas em outros estados, duas atuam em outros estados
através de estruturas independentes. As duas filiais possuem alguns serviços
estratégicas localizados na matriz, tais como as áreas de orçamento, planejamento e
suprimento.
Todas as empresas atuam no Município de São Paulo, sendo que uma das
empresas, de médio porte, também atua no litoral de São Paulo e as de grande
porte também atuam em outros Estados, porém com estruturas independentes,
inclusive para a coordenação de projetos.
Todas as empresas produzem empreendimentos residenciais, sendo que
algumas delas atuam com outros tipos de produtos como edifícios comerciais,
institucionais e shopping-centers, porém em menor escala. Uma empresa produz
predominantemente empreendimentos de médio-baixo e médio padrão, três
produzem predominantemente empreendimentos de médio e médio-alto padrão,
duas produzem empreendimentos de alto a altíssimo padrão e uma produz
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empreendimentos de médio, médio-alto e padrão popular. Apenas duas empresas
adotam sistema construtivo racionalizado, composto por alvenarias estruturais,
revestimentos cerâmicos aplicados diretamente sobre as alvenarias e lajes,
revestimento externo em monocamada e lajes acabadas, prontas para receber piso
em carpete (“contra-piso-zero”) em seus empreendimentos de padrão mais baixo.
As demais adotam sistemas mais “tradicionais”, compostos por estruturas
reticuladas de concreto armado com fechamento em alvenarias de blocos de
concreto ou cerâmicos nos edifícios residenciais.
Cabe ressaltar que sistemas racionalizados não podem ser caracterizados
apenas pelos itens elencados no parágrafo anterior, inclusive empreendimento que
utilizem de forma inadequada as técnicas listadas, como revestimento cerâmico
aplicado diretamente sobre a laje, sem um estudo criterioso dos vãos e deformação
pode estar gerando patologias graves no pós-obra em função de destacamentos
devidos a deformação da laje, não suportada pelas peças cerâmicas, que funcionam
como placas de compressão.
Portanto o conceito de sistema construtivo
racionalizado, deve ser entendido como sistemas que otimizem a utilização dos
insumos, gerem menos resíduos, no entanto estejam adequados aos critérios de
norma e desempenho.
O número de funcionários no escritório central varia de 11 a 60 nas empresas
de menor porte e de 25 a 200 nas empresas de grande porte, sendo que nas duas
empresas filiais o número de funcionários gira em torno de 25. O número de
coordenadores de projeto internos varia de zero em uma empresa16, um em duas
empresas, dois em duas empresas, quatro em uma empresa e oito na maior
empresa. O número de projetos em desenvolvimento por coordenador varia de 2 a 5
e o número de obras em andamento por coordenador, ou seja, que este deve
atender, varia, na maioria das empresas de 1 a 4, chegando a dez na maior
empresa17.
Pôde-se observar que cada coordenador atende em média a quatro projetos
em execução e quatro obras em andamento, já que eles também são responsáveis,
em todas as empresas, por prestar auxílio à obra no que diz respeito ao
esclarecimento de dúvidas de projeto e a intermediação da comunicação entre a
obra e o projetista.
Em todas as empresas os principais clientes são investidores ou a própria
incorporadora e coincidentemente em todas as empresas a área de coordenação
tem iniciado recentemente uma aproximação da área de incorporação, auxiliando na
definição do produto imobiliário, tarefa essa, que vinha sendo exercida
16

Na empresa D não existe a figura do “coordenador de projetos”, sendo essa atividade dividida entre a diretoria,
para as atividades desenvolvidas até o lançamento do empreendimento, ou seja, definição do produto e
elaboração do projeto legal e material publicitário e o gestor técnico, responsável pelo desenvolvimento dos
projetos executivos, alem da execução das obras e assistência técnica.
17
Na empresa onde foi verificada a maior quantidade de obras em andamento por coordenador, existe a figura da
arquiteta de obra que é responsável pela elaboração das alterações de projeto na própria obra, além dos
coordenadores externos, o que alivia o volume de trabalho do coordenador interno.
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exclusivamente pela área de incorporação em conjunto com o arquiteto, sem a
participação dos coordenadores.
Pôde ser verificado que, independentemente do porte ou da estrutura
organizacional adotada, na quase totalidade das empresas estudadas, existe a
figura do coordenador de projetos ou gerente de projetos, e que, em cinqüenta e
sete por cento das empresas estudadas, a coordenação externa é adotada de
maneira complementar, para dar suporte à operacionalização dos processos de
coordenação definidos pela empresa, sendo que o coordenador interno ou gerente
de projetos atua como gestor do processo, traçando metas, objetivos e orientando o
desenvolvimento dos projetos através da transferência do “know-how” da empresa
para a equipe, o que vem corroborar com o modelo proposto, que coloca a figura do
coordenador interno como figura central do processo.

3.9.2 Planejamento estratégico
De maneira geral, em todas as empresas, a coordenação tem conhecimento
do planejamento estratégico, em maior ou menor grau, e todas têm algum sistema
de indicadores para avaliação do desempenho da coordenação. Alguns indicadores
são baseados na melhoria da avaliação global do projeto, na redução de custo para
um determinado padrão de empreendimento, na implantação de melhorias no
sistema de gestão de projetos, no número de revisões dos projetos distribuídos para
obra, no atendimento a prazos e em notas obtidas nas avaliações pós-ocupação,
sendo que, nesse último caso, a avaliação é muito mais do produto imobiliário do
que propriamente da coordenação ou do próprio projeto.
Em três das empresas de grande porte, pôde ser observado um sistema mais
elaborado, sendo em uma delas denominado de “indicadores de gestão”, na outra
de “gestão por diretrizes” e sem denominação na última, sendo que todos os
sistemas adotam indicadores para monitoramento mensal do desempenho dos
gerentes a fim de melhorar o processo de gestão da empresa. Em duas delas, além
dos indicadores de gestão, adotados para o gerente de projeto, existe uma avaliação
anual na qual as notas obtidas através dos indicadores empresariais e dos
indicadores do gestor ou gerente de projeto funcionam como multiplicadores das
notas obtidas dos indicadores de cada coordenador a fim de gerar uma participação
nos resultados da empresa.
Para operacionalização do modelo de participação apresentado, uma das
empresas adota um número reduzido de indicadores de fácil levantamento e
considerados relevantes para a atividade dos coordenadores, tais como atendimento
aos prazos, realização de visitas às obras, além de um indicador relacionado a
implantação de uma melhoria no sistema de gestão, sendo atribuído a cada
coordenador uma área para implantação de melhoria durante o período.
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Sendo assim, como forma de melhoria do sistema proposto a partir dos
estudos realizados, aos indicadores relacionados à melhora na avaliação global a
cada novo projeto e a redução de custos por tipo e padrão de empreendimentos,
previstos no modelo inicial, poderiam ser acrescidos indicadores de desempenho
relacionados ao cumprimento de prazos, implantação de melhorias no sistema de
gestão, além de número máximo de revisões de projeto, pois, os indicadores
referentes a melhora da avaliação a cada novo projeto ou redução de custo a cada
novo projeto tendem a zero com o passar do tempo.
Por fim, a necessidade de conhecimento do planejamento estratégico da
empresa pelo coordenador, tornou-se evidente, pois esse planejamento direciona a
atuação do coordenador dentro da empresa.

3.9.3 Análise de terrenos
Com exceção da empresa alvo, onde a coordenação está iniciando a
implantação das ferramentas apresentadas no modelo para a análise do terreno, e
ainda não tem histórico para avaliação de sua eficiência, e da empresa F, que está
iniciando de maneira informal o auxílio na análise dos terrenos através da análise da
topografia e possibilidades de implantação, nas demais empresas essa análise é
feita exclusivamente pela área de incorporação ou desenvolvimento de produto, sem
a participação do coordenador de projetos.
A partir das entrevistas pôde-se observar que a análise dos terrenos,
elaborada na quase totalidade das empresas pela área de incorporação e
desenvolvimento de produto, leva em conta quase que exclusivamente critérios
comerciais, legais e de potencial construtivo, não levando em conta critérios técnicos
que poderiam impactar no resultado do empreendimento, tais como problemas
geológicos, topográficos entre outros.
Apesar de não se ter dados para análise dos possíveis benefícios que o
envolvimento da coordenação nessa atividade possa trazer, ou dos problemas que
poderiam ser evitados no caso da adoção de procedimentos formalizados para
análise crítica de terrenos, pode-se considerar o modelo idealizado como uma
proposta de melhoria para essa atividade, sendo que o mesmo será implementado e
estudado na empresa alvo podendo vir a ser objeto de trabalhos futuros.

3.9.4 Concepção do produto
Com relação à concepção do produto, valem as mesmas observações
relativas à análise do terreno, ou seja, com exceção da empresa alvo que está
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implantando os procedimentos descritos neste trabalho para auxílio na definição do
produto, nas demais empresas a definição do produto é responsabilidade exclusiva
das áreas de incorporação e desenvolvimento de produto, sendo que, em três das
empresas, a coordenação está iniciando o auxílio á incorporação, porém nos
critérios técnicos e não nas questões de programa do empreendimento, apenas com
o objetivo de evitar problemas técnicos durante o desenvolvimento dos projetos.
Da mesma forma que na análise de terrenos, apesar de não se ter dados para
análise dos possíveis benefícios que o envolvimento da coordenação nessa
atividade possa trazer, pode-se considerar o modelo idealizado como uma proposta
de melhoria para essa atividade, sendo que o mesmo será implementado e
estudado na empresa alvo podendo vir a ser objeto de trabalhos futuros.

3.9.5 Definição das diretrizes para desenvolvimento dos projetos
Das sete empresas estudadas, seis repassam as diretrizes para o
desenvolvimentos dos projetos à equipe através de formulário específico. Tais
impressos são elaborados a partir de bancos de dados estruturados em maior ou
menor grau o que demonstra que a gestão do conhecimento e o aprendizado
corporativo estão sendo aplicados no desenvolvimento dos projetos.
A única empresa que não tem um mecanismo formal para passagem das
diretrizes para os projetistas é a empresa que não tem um profissional que responde
exclusivamente pela coordenação do projeto, sendo que, essa empresa conta com
as parcerias com os projetistas para garantia da incorporação da cultura da empresa
nos projetos, no entanto, essa incorporação não pode ser garantida quando da troca
de um membro da equipe, já que não existe registro formal dos critérios técnicos
adotados pela empresa.
Um ponto que pôde ser observado é que, de maneira geral, as empresas
estudadas não possuem um caderno de detalhes padrão e quando têm esse
caderno, ele contém detalhes executivos que não são incorporados nos projetos
elaborados pelos projetistas, constituindo-se de um documento interno repassado
apenas para a equipe de obra.
Sendo assim, pode-se concluir que a adoção de documentos formais para
passagem das diretrizes para execução dos projetos aos projetistas, assim como a
utilização de um banco de dados estruturado para ser utilizado como base de
consultas para definição dessas diretrizes, podem ser ferramentas bastante úteis no
processo de melhoria contínua dos projetos. Cabe no modelo uma complementação
quanto à classificação das diretrizes de projeto em essenciais e recomendáveis,
sendo que estas últimas podem ser discutidas e alteradas durante o
desenvolvimento dos projetos em função da evolução dos mesmos.
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Outro ponto que pode ser acrescentado no modelo é o caderno de detalhes
padrão, na forma de um documento interno com detalhes construtivos
complementares, já consagrados pela construtora más que não são incorporados
aos projetos, evitando-se dessa forma o cerceamento da criatividade dos projetistas.
Ao adotar esse caderno como um documento interno da empresa, no caso de uma
proposta por parte do projetista, de um detalhe melhor que o adotado pela empresa,
este poderia ser incorporado ao caderno, após aprovação pela equipe de obra e
coordenador.

3.9.6 Definição dos recursos e contratação da equipe de projetistas e
consultores
Todas as empresas estudadas procuram estabelecer parcerias com seus
projetistas e possuem poucos profissionais ou escritórios por especialidades, mesmo
na única empresa que declarou escolher a equipe, exceto o arquiteto pelo menor
custo, mantém uma carteira reduzida de projetistas. Todas possuem procedimentos
formalizados para sua qualificação com base na análise de informações do
curriculum e, na maioria dos casos atualização periódica da qualificação com base
na avaliação ao final de cada projeto, inclusive uma das empresas adota um critério
de premiação dos projetistas melhor avaliados durante o ano.
Uma das empresas levantou a hipótese de estabelecer algum tipo de
premiação que levasse em conta o atendimento aos prazos previstos no cronograma
porém não chegou a implementar tal premiação pois teme que essa atitude possa
fazer com que o projetista entregue um produto inacabado ou com falhas de
compatibilização, apenas para cumprimento dos prazos estabelecidos.
Pôde-se verificar que a escolha do arquiteto, em todas as empresas, se dá
pela incorporação, que inicia o processo de análise do terreno elegendo um
arquiteto, muitas vezes a partir de critérios relacionados à imagem do escritório a fim
de relacionar a “grife” desse arquiteto ao produto a ser lançado. Esse tipo de
escolha, sem uma qualificação criteriosa, pode ocasionar problemas durante o
desenvolvimento do projeto executivos, pois existem alguns escritórios de renome,
com capacitação para concepção do produto imobiliário que não possuem
capacitação adequada para detalhamento do projeto. Uma das empresas enfrentou
problemas desse tipo em alguns projetos e tentou dividir as atividades criativas e de
produção do arquiteto, ou seja, um escritório para definição do produto e outro para
detalhamento do projeto, no entanto, essa alternativa se mostrou economicamente
inviável.
Das sete empresas, quatros possuem contrato específico para projeto, as
demais adotam a prática do “aceite” na própria proposta após a incorporação dos
itens negociados, prática essa que não têm causado problemas às empresas. Outra
prática que não pode ser verificada na maioria das empresas é a remuneração dos
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projetos por etapa concluída, sendo que apenas na empresa alvo a equipe é
remunerada pela etapa concluída e em uma das empresas, de maior porte, essa
prática será implantada em seu próximo projeto. Essa prática foi estabelecida com o
intuito de promover um maior comprometimento da equipe com relação ao
cumprimento dos prazos, uma vez que o atraso de um membro, penaliza toda a
equipe.
Em função da análise efetuada, pode-se dizer que a adoção de
procedimentos formalizados para qualificação e contratação dos projetistas é uma
prática necessária, inclusive em função das exigências da norma ISO 9001:2000.
Outro ponto que pode ser considerado relevante é a adoção de contratos
específicos para projeto, que levem em conta, além dos aspectos jurídicos, questões
técnicas, questões relativas ao escopo por fase, interação com as demais
especialidades, qualidade e especialmente com relação à responsabilidade técnica.

3.9.7 Planejamento e controle do desenvolvimento dos projetos
Para elaboração do planejamento e controle do desenvolvimento dos projetos
as empresas se utilizam basicamente de duas ferramentas: as redes de
precedência, conforme adotado no modelo e as planilhas eletrônicas com indicação
das datas de início e término das atividades, não levando em conta, de uma maneira
automatizada, as precedências entre as atividades.
Das sete empresas estudadas, quatro utilizam as redes de precedência,
sendo que, em duas delas essa rede é elaborada externamente à empresa, por
consultoria especializada, sendo validada pelo coordenador. A empresa alvo utiliza
a rede conforme descrito no modelo e a empresa “E” utiliza essa ferramenta de uma
forma mais elaborada, unificando as redes dos diversos projetos a fim de facilitar o
planejamento e controle das atividades de cada coordenador.
Nessa empresa os coordenadores receberam treinamento específico e são
utilizadas redes com “estrutura padrão”, as quais são ajustadas conforme as
necessidades dos projetos, porém sem perder sua “estrutura básica”, uma vez que
elas são unificadas eletronicamente para possibilitar ao gerente de projeto a análise
e distribuição das tarefas a cada coordenador.
Ainda na empresa “E”, pôde-se observar que o planejamento e controle
recebe uma atenção especial através das reuniões periódicas de análise do
andamento dos projetos e reprogramação futura.
Das três empresas que não utilizam redes CPM, uma delas não possui
planejamento formal, sendo as datas definidas ao longo das reuniões. Essa
empresa não possui profissional com dedicação específica à coordenação e,
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segundo os profissionais entrevistados, os atrasos na entrega dos projetos já
interferiram no andamento da obra18. Das outras duas empresas que utilizam
planilhas eletrônicas, uma delas deixou de utilizar as redes em função da
complexidade das mesmas e a outra pretende utilizar as redes, porém falta a
capacitação dos coordenadores para utilização da ferramenta. Nessa empresa, em
função da comercialização das obras no sistema de “preço de custo” ou
“administração”, onde existe uma interação maior com os clientes no sentido de
alteração de projeto, bem como alteração do prazo em função do fluxo de caixa, o
planejamento do projeto sofre diversas alterações ao longo de seu desenvolvimento.
Com relação das etapas adotadas no planejamento pôde-se observar que
praticamente todas as empresas adotam duas etapas formais após a aprovação do
projeto legal, sendo nomeadas como ante-projeto e projeto executivo ou préexecutivo e projeto executivo, porém com escopo similar. Já antes da fase de
projeto legal, apenas a reunião inicial é comum à todas as empresas, sendo que,
apenas uma pequena parcela das empresas envolvem formalmente todas as
especialidades antes do projeto legal. A etapa anterior ao projeto legal, em algumas
empresas é dividida entre os estudos do pavimento tipo e os demais pavimentos,
que, segundo seus coordenadores, apesar de não ser ideal, torna-se uma
necessidade, pois a definição do pavimento tipo, e, em alguns casos, do pavimento
térreo, envolve um número maior de intervenientes, em especial da área de
incorporação e desenvolvimento de produto.
A duração média observada para execução dos projetos é de seis meses e,
na maioria das empresas, os projetos são entregues à obra após esta ter iniciado.
Esse “atraso” na entrega dos projetos se dá, não só por atrasos no desenvolvimento
dos projetos, em especial aqueles que se utilizam de tecnologias ainda não
dominadas pela empresa construtora, más em parte pelas necessidades de
postergação da liberação de recursos por parte do incorporador.
Uma característica importante verificada na maioria das empresas é o pouco
tempo destinado à análise crítica dos projetos pelo coordenador. Esse fato pode ser
verificado em função do encurtamento do prazo global para desenvolvimento dos
projetos em função da postergação de seu início devido as limitações impostas pela
incorporação e o prazo dilatado para desenvolvimento dos projetos por parte dos
projetistas. Esse pouco tempo destinado às análises críticas e validação dos
projetos pode contribuir para a adoção de soluções que não sejam as melhores para
o empreendimento, assim como, permitir que incompatibilidades passem de uma
fase para outra, inclusive até a obra, gerando retrabalhos e aumento de custos.
Com relação aos escopos por especialidade e etapa, pôde-se verificar que
nem todas as empresas conhecem ou utilizam o documento referencial desenvolvido
pelas entidades de classe, e que, a as fases definidas nesse trabalho, parecem
18

A empresa D reserva um período de seis meses entre o lançamento de vendas e o início da obra, destinado à
elaboração dos projetos executivos, porém esse prazo nem sempre é cumprido e a obra acaba recebendo os
projetos à medida que os serviços são desenvolvidos.
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adequar-se, na maioria das empresas, às duas etapas posteriores à finalização do
projeto legal19, pois, o número de etapas e seu conteúdo, são diferente em todas as
empresas nas fases que antecedem a elaboração do projeto legal.

Por fim, pode-se chegar à algumas conclusões acerca do planejamento e
controle do desenvolvimento dos projetos:
-

Redes de precedência são ferramentas úteis, em especial para
projetos com prazos curtos, pois pode facilitar a identificação dos
“caminhos críticos” possibilitando uma atuação mais efetiva do
coordenador no controle dessas atividades.

-

Planilhas eletrônicas, sem a adoção de vínculos eletrônicos entre as
atividades precedentes e sucessoras podem ser utilizadas, porém
demandam maior experiência do coordenador no sentido de conhecer
e considerar implicitamente essas precedências.

-

A definição das etapas anteriores à elaboração do projeto legal
devem ser ajustadas às necessidades da incorporação e a
quantidade e o nível de interferência dos diversos intervenientes, no
entanto é importantíssimo o envolvimento de todas as especialidades
antes da finalização do projeto legal.

-

Na elaboração dos cronogramas devem ser previstos prazos
adequados às análises críticas e validação dos projetos a fim de
evitar incompatibilidades, além de possibilitar a escolha por
alternativas de projeto mais acertadas.

-

Empresas de maior porte, onde exista um gerente e mais de um
coordenador, a utilização de redes de precedências padronizadas,
mescladas eletronicamente através dos softwares disponíveis no
mercado, podem ser uma ferramenta poderosa de gestão.

3.9.8 Gestão da comunicação
Com relação à gestão da comunicação, as ferramentas colaborativas se
mostraram uma unanimidade. Toda as empresas empregam tais sistemas para
armazenamento e gerenciamento da troca de arquivos. Das sete empresas
19

O que pôde ser observado é que, em todas as empresas, existem duas fases bem definidas após a elaboração do
projeto legal, coincidindo com as fases C – identificação das interfaces e D – detalhamento das especialidades.
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estudadas, seis utilizam a ferramenta SADP e uma empresa utiliza a ferramenta
Construmanager. Uma das empresas que utiliza o SADP está migrando para a
ferramenta Autodoc em função de questões comerciais. Em geral as empresas
adotam um ou outro sistema em função do seu custo e não em função dos recursos
oferecidos, uma vez que elas não se utilizam de todos os recursos disponíveis,
mesmo nas ferramentas mais simplificadas.
Das empresas estudadas, apenas duas utilizam os sistemas colaborativos
exclusivamente durante o desenvolvimento dos projetos, sendo que as demais
estendem a utilização de tal ferramenta durante a fase de obra, o que facilita
bastante a comunicação entre a obra, coordenador e projetista, assim como facilita o
controle da distribuição dos documentos. Uma das empresas utiliza o sistema em
conjunto com a matriz, fora do estado de São Paulo, inclusive para solicitação de
cópias e análise dos projetos pelos departamentos de planejamento, orçamento e
diretoria de incorporação, sediadas na matriz.
Segundo os profissionais
entrevistados, essas ferramentas são, de maneira geral, bem aceitas pelos
projetistas.
Pode-se concluir que as ferramentas colaborativas têm se mostrado uma
tendência irreversível, dadas as suas facilidades de centralização do registro e
controle de arquivos e informações, inclusive durante a fase de obra, facilitando a
troca de informações entre os vários intervenientes, no entanto, para que elas
funcionem adequadamente devem haver algumas ações por parte do coordenador
no sentido de aproveitamento de seu potencial, quais sejam: estimular tais
ferramentas como o único canal de comunicação, evitando-se canais paralelos;
padronização dos nomes de arquivos, preferencialmente de acordo com padrões
estabelecidos pela ASBEA, pois, como os projetistas possuem um grande número
de clientes, uma padronização do “mercado” facilitaria a sua operação interna; a
correta configuração dos níveis de acesso de cada usuário no início do projeto a fim
de evitar que informações específicas de um usuário sejam enviadas a toda a
equipe, congestionando o fluxo de informações, o que acaba levando alguns
projetistas a ignorarem avisos do sistema; promover treinamento aos profissionais
de projeto que realmente vão operar a ferramenta e por fim, monitorar
constantemente se as regras estabelecidas estão sendo cumpridas.
Por fim, pode-se dizer que a gestão da comunicação pode ter um grande
auxílio das ferramentas colaborativas, porém cabe ao coordenador estimular a troca
de informações entre os diversos intervenientes durante o desenvolvimento dos
projetos a fim de que os mesmos apresentem soluções, discutam essas soluções
com os demais envolvidos a fim de se chegar a melhor alternativa de projeto. Além
dessa troca de informações durante a fase de projeto, cabe ao coordenador
estabelecer mecanismos para troca de informações com os demais setores da
empresa durante a execução da obra e após sua entrega, no sentido de promover
um aprendizado e melhoria contínua do sistema.
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3.9.9 Seleção de alternativas de projeto
Das sete empresas estudadas, em apenas duas delas o departamento de
orçamentos está subordinado à coordenação de projetos, e apenas na empresa
alvo, o controle de custos retroalimenta o processo com informações relativas ao
custo real das soluções adotadas, na outra empresa, apesar do controle de custo
ser elaborado, inclusive por uma empresa especializada, o seu resultado alimenta
apenas o departamento financeiro da empresa.
Nas demais empresas o
departamento de orçamentos também auxilia, porém, somente quando este é
acionado.
O que pôde ser observado em todas as empresas é que a área de
incorporação interfere na seleção das alternativas de projeto relativas ao
empreendimento imobiliário perceptíveis ao cliente, ou seja, o programa, tipologia,
dimensões etc. sendo que a seleção de alternativas de tecnologia, métodos ou
sistemas construtivos, que não interferem com a percepção do produto pelo cliente,
ficam sob responsabilidade da coordenação, em conjunto com a engenharia, através
da participação do engenheiro e coordenador de obras durante as reuniões de
desenvolvimento dos projetos.
Em apenas duas das empresas de grande porte, pôde ser verificada uma
área especifica destinada ao desenvolvimento tecnológico que apóia a coordenação
quando esta necessita (apesar das empresas utilizarem-se de técnicas construtivas
“convencionais” ou “já consagradas” na grande maioria de suas obras).
Outro ponto observado em uma dessas empresas, foram as reuniões
periódicas de engenharia com a participação do departamento de assistência
técnica, além da coordenação que têm, como um dos objetivos, repassar para as
áreas de produção e projeto os principais problemas encontrados durante os
atendimento a chamados de assistência técnica a fim de retroalimentar o processo.
Com relação à análise de riscos, pôde ser observado que, além da empresa
alvo, que possui mecanismos formais conforme descritos no modelo proposto, duas
das empresas contratam consultorias especializadas quando da adoção de novas
tecnologias para auxílio na implantação das mesmas e análise dos riscos, outra
elabora análise de riscos com relação ao produto imobiliário, outra utiliza a área de
desenvolvimento tecnológico da empresa para auxiliar, além da implantação das
novas tecnologias, da análise dos riscos inerentes e as duas restantes não possuem
mecanismos formais para tal análise.
Pode-se dizer que as ferramentas propostas no modelo idealizado são uma
inovação e podem ser utilizadas em todos os casos, pois se baseiam em análises
qualitativas e de custo, além de agregarem uma análise de riscos formal, quer seja
elaborada pela empresa ou por consultoria especializada.
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Com relação ao desenvolvimento tecnológico nas empresas de menor porte,
como alternativa a adoção de uma estrutura específica, com custo inviável para
essas empresas, poderia ser adotado no modelo um “comitê misto de tecnologia e
inovação” composto por elementos das áreas de produção, orçamento e controle de
custos, projeto e assistência técnica, com realização de reuniões periódicas a fim de
promover discussões sobre temas previamente estabelecidos buscando melhora na
eficiência das empresas.
3.9.10 Recebimento, análise crítica e validação dos projetos
Das sete empresas estudadas, quatro adotam listas de verificação ou “checklists” para auxílio na análise crítica dos projetos, três adotam o projetista de vedação
como um dos elementos compatibilizadores dos projetos; três adotam, além do
projetista de vedação, o coordenador externo para o auxílio da compatibilização,
sendo que o coordenador interno à empresa, nesses casos, executa uma
compatibilização “amostral”, já que sua função principal é a análise crítica das
soluções adotadas nos projetos; duas adotam o arquiteto autor do projeto como o
responsável pela compatibilização e apenas uma utiliza apenas os coordenadores
internos para verificação da compatibilização.
Em geral as empresas se utilizam de cópias impressas para verificação da
compatibilidade dimensional entre os projetos, porém uma delas investiu
recentemente em um projeto inovador. Auxiliada por uma consultoria especializada,
implantou uma compatibilização dimensional eletrônica através de ferramentas CAD
em um de seus projetos, no entanto, em função do tempo demandado, assim como,
pelo fato de que, mesmo nesse sistema, a compatibilização foi “amostral”, tal
sistema não está sendo utilizado nos demais projetos.
Pode-se dizer que o emprego de listas de verificação no auxílio à análise
crítica dos projetos conforme previsto no modelo pode ser de grande valia já que
evita que erros conhecidos se repitam, por outro lado, além de ser impossível
operacionalmente de se fazer ou utilizar uma lista completa, elas podem limitar a
análise do coordenador aos itens nela abordados, portanto o seu emprego deve ser
feito com muito critério.
Um ponto que poderia ser melhor estudado, inclusive como proposta de
trabalhos futuros para melhoria do modelo, é o desenvolvimento de ferramentas
computacionais em ambiente CAD capazes de promover de maneira rápida e eficaz
a compatibilização tridimensional dos projetos, pois essa é uma atividade que não
tem sido desenvolvida de forma plena, gerando problemas durante a fase de
execução das obras.
Outro ponto que poderia ser desenvolvido em trabalhos futuros, para melhoria
do modelo proposto, é o desenvolvimento de padrões nacionais ou aproveitamento
de padrões internacionais para classificação e catalogação dos insumos da
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construção civil, criação de “blocos” nos sistemas CAD atrelados a esses catálogos
além de rotinas internas para levantamento de quantidades, possibilitando, dessa
maneira, a troca de informações em tempo real entre os programas gráficos,
programas de orçamentação e banco de dados de fornecedores via internet,
possibilitando uma análise mais consistente, tanto de viabilidade dos
empreendimentos quanto da opção por alternativas tecnológicas variadas.

3.9.11 Avaliação do projeto
Todas as empresas, de alguma forma, efetuam avaliações do projeto. Em
quatro das empresas a obra também avalia o projeto e, em uma delas, apesar da
obra não efetuar uma avaliação, é feita uma “validação do projeto”, através de uma
reunião na obra, após sua conclusão, com a participação de representantes da
incorporação, gerente de obras, engenheiro responsável, projetistas e coordenador,
além de representantes da assistência técnica a fim de levantar os pontos positivos
e negativos, gerando um documento com as “lições aprendidas”.
Em três das empresas a incorporação avalia os projetos arquitetônico,
paisagístico e de decoração, ou seja, avalia o produto imobiliário, no entanto essa
prática, prevista no modelo ainda não foi implantada com sucesso na empresa alvo,
em uma das empresas sua implantação só foi possível através da imposição através
de uma “não-conformidade” em seu sistema da qualidade e na terceira empresa
essa avaliação, segundo o coordenador, é muito superficial.
Em quatro empresas a avaliação do projeto é feita ao longo das liberações de
pagamento dos projetistas por exigência de seus sistemas de gestão (ERPs). Nas
demais empresas a avaliação é feita ao final do projeto, sendo utilizada como
elemento de suspensão ou corte no cadastro de fornecedores e em apenas três das
empresas essa avaliação é discutida formalmente com os projetista a fim de
promover uma melhora contínua de seus produtos e serviços.
Pode se dizer que a iniciativa de “validação do projeto”, adotada por uma das
empresas estudadas, pode trazer grandes benefícios se incorporada ao modelo
proposto já que contribui de forma significativa com a gestão do conhecimento, na
medida que registra formalmente as impressões das diversas partes, servindo como
documento de referência para evolução do processo de projeto na empresa.
Um outro ponto positivo observado é a adoção do apartamento modelo como
protótipo, além de instrumento de validação do projeto, elemento de avaliação do
mesmo.
Por fim, acredita-se que sistemas de avaliação, conforme o modelo proposto,
ou automatizados, conforme verificado em algumas empresas, devem ser utilizados
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como ferramenta de melhoria contínua, portanto os resultados obtidos, quer sejam
na fase de elaboração do projeto ou durante sua utilização na obra, devem ser
discutidas com os projetistas a fim de provocar melhorias contínuas, pois se esses
instrumentos funcionarem apenas como ferramentas de corte ou suspensão
automática dos projetistas, estes, sem o devido retorno, não terão condições de
melhorar seus produtos ou serviços de acordo com as necessidades de seus
clientes.

3.9.12 Apresentação do projeto à equipe de produção e acompanhamento da
sua utilização
Das sete empresas estudadas, três fazem apresentação formal do projeto na
obra, duas fazem essa apresentação formal no escritório e duas não fazem
apresentação do projeto. Uma empresa não faz apresentação em função do projeto
não estar concluído antes do início da obra e outra por encarregar o departamento
de orçamento e o engenheiro da obra de fazer uma análise detalhada dos projetos
após o recebimento, levando as dúvidas e sugestões ao gestor técnico que se
encarrega de soluciona-las. Cabe ressaltar que essa última empresa não possui um
profissional dedicado exclusivamente à coordenação de projetos.
Como forma de acompanhamento, em quatro das empresas estudadas os
coordenadores fazem visitas periódicas às obras a fim de verificar a utilização dos
projetos e sanar eventuais dúvidas, porém, em função do volume de serviço, nessas
quatro empresas essas visitas acontecem com uma freqüência inferior à desejada
pelos coordenadores. Na empresa que não possui profissional de coordenação o
acompanhamento é feito pelo gestor de obras. Em uma das empresas existe a
figura do integrador projeto x obra, que tem a função de, através de visitas
periódicas, fazer a ponte de ligação entre a equipe de produção e a coordenação,
inclusive detectando pontos que estão sendo executados em desacordo como os
projetos.
Nessa última empresa os coordenadores são responsáveis por verificar todos
os protótipos desenvolvidos, ou seja, fazem visitas com os projetistas na execução
da primeira laje, na execução do protótipo de alvenaria, instalações e do
apartamento modelo a fim de promover as devidas correções nos projetos.
O que pôde ser observado é que, apesar do curto espaço de tempo destinado
a apresentação do projeto à equipe de obra, esse momento pode ser aproveitado
para, além da passagem dos principais conceitos e pontos de destaque que devem
ser observados com mais cuidado na obra, como forma de estreitar o
relacionamento entre os projetistas e os usuários finais dos projetos.
O fato de executar a apresentação no canteiro de obras, durante sua
execução, serve também como uma forma de aproximação maior entre os
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profissionais de projeto com a realidade da obra, inclusive para verificar eventuais
dificuldades de interpretação dos projetos ou de execução das soluções.
Sendo assim, tanto o modelo proposto, que prega a apresentação do projeto
durante a execução da obra, no próprio canteiro, quanto o formato de apresentação
através de “slides” no escritório, são válidos, desde que a equipe de obra já tenha
recebido o projeto com antecedência para uma análise prévia e levantamento de
dúvidas.
Um ponto que poderia ser acrescentado ao modelo é a questão da validação
dos protótipos pelo coordenador em conjunto com os projetistas, desde que a
empresa adote a elaboração de protótipos.
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4 CONCLUSÕES
Neste capítulo são tecidos os comentários finais acerca da adequação da
estrutura principal do modelo proposto, verificada durante o estudo de caso, são
apresentadas as propostas de melhorias, baseadas nas melhores práticas e nas
práticas inovadoras observadas durante a pesquisa realizada e, ao final, é
apresentada uma tabela comparativa entre as ferramentas do modelo inicial e as
ferramentas propostas para o modelo otimizado, atingindo dessa maneira, os
objetivos traçados no início deste trabalho.
Em complementação, tendo em vista o amplo leque de assuntos discutidos
neste trabalho, são sugeridos alguns temas importantes que poderão ser objeto de
estudos futuros.

4.1 Adequação da estrutura principal do modelo e proposta de melhorias
O modelo proposto foi estruturado inicialmente na empresa alvo com o
objetivo de sistematizar as atividades de coordenação de projetos de maneira a
garantir a evolução contínua, a manutenção das melhorias alcançadas, a
incorporação de soluções inovadoras, a redução de custo e a obtenção de padrões
de excelência nos projetos, a fim de conquistar e satisfazer seus clientes internos e
externos.
A partir da revisão bibliográfica, esse modelo foi melhorado e discutido neste
trabalho, sendo que sua estrutura com seus processos principais, processos
facilitadores, assim como suas ferramentas, foram a base para elaboração do roteiro
de entrevistas aplicado nas empresas pesquisadas, no entanto, as entrevistas não
se limitaram às questões elencadas nesse roteiro, sendo que, em cada empresa,
quando identificado um possível ponto de destaque, esse ponto foi discutido e
analisado mais profundamente.
Em função da pesquisa realizada, pode-se dizer que a estrutura principal do
modelo proposto, centrada na figura do coordenador interno, como elemento gestor
de todo o processo, promovendo a integração dos diversos intervenientes através da
gestão do conhecimento, gestão da comunicação e gestão da qualidade, auxiliado
pelas ferramentas desenvolvidas e sendo orientado pelo planejamento estratégico
da empresa, está, de maneira geral, adequada a empresas construtoras e
incorporadoras de médio porte.
Em praticamente todas as empresas puderam ser observadas ferramentas
relativas aos processos principais identificados no modelo, com exceção dos
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processos relativos à análise de terrenos e definição do produto, os quais,
geralmente não são atribuições do coordenador.
Se considerarmos que ao conceber um produto, estamos criando os “valores”
que serão percebidos pelo cliente, influenciando na sua decisão de compra,
podemos concluir que a inclusão de ferramentas destinadas a orientar, de maneira
fundamentada, essa concepção, apesar de ainda não estarem suficientemente
testadas a ponto de serem consideradas eficientes, podem apontar um caminho
para maior valorização da atividade de coordenação de projetos, uma vez que a
criação do “valor” percebido pelo cliente está na fase inicial do processo.
Torna-se evidente, em função do estudo realizado, a necessidade da adoção
do modelo de coordenação interna à empresa, pois apenas um profissional interno
aos quadros da empresa teria condições de fazer uma gestão do conhecimento
eficiente, integrando as diversas áreas da empresa que tem relação direta com o
projeto, quais sejam: orçamento, suprimento, produção, assistência técnica. No
entanto a adoção de um coordenador externo ou empresa especializada em
coordenação, de maneira complementar, pode trazer uma série de benefícios tais
como informações acerca dos produtos e técnicas desenvolvidas pelos
concorrentes, liberação do coordenador interno para atividades que agregam mais
valor etc.
Por outro lado, pode-se dizer que a falta de um profissional interno à
empresa, responsável pela incorporação dos conhecimentos adquiridos ao “knowhow” da empresa, pode levar à oscilação no padrão de qualidade dos seus produtos,
em função da falta de retroalimentação de todo o processo e melhoria continuada.
Essa afirmação é verdadeira para empresas que executam um determinado tipo de
produto, ou tem uma continuidade de sua produção a partir de um determinado
padrão, no entanto, mesmo que a empresa execute obras de diferentes tipologias, a
existência desse profissional interno pode auxiliar na verificação da adequação do
projeto à estratégia competitiva definida, assim como a adequação ao perfil e cultura
da empresa.
Com relação aos indicadores de desempenho, é importante que se avalie,
tanto o desempenho dos produtos gerados, através de índices físicos de projeto e
indicadores de custo, quanto o desempenho dos processos de gestão, através do
monitoramento dos indicadores relativos aos resultados ligados diretamente à
coordenação, tais como atendimento aos prazos e a qualidade requerida dos
projetos.
Cabe também incluir no modelo a figura do Comitê Interno de tecnologia,
responsável pela gestão do Banco de Tecnologia Construtiva da empresa, composto
por representantes das áreas de construção, planejamento, orçamento, controle de
custos, qualidade e assistência técnica.
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Como forma de otimização do planejamento, podem ser utilizadas redes de
precedência integradas através dos “softwares” disponíveis no mercado a fim de
facilitar o controle simultâneo de diversos projetos.
Um ponto interessante a ser incorporado ao modelo á a validação parcial do
projeto através da verificação na obra dos diversos “protótipos”, ou na execução do
primeiro pavimento de determinados serviços, tais como alvenarias, instalações,
acabamentos no apartamento modelo, a fim de proceder eventuais ajustes no
projeto melhorando o produto final20, além da validação final elaborada após o
término da obra em reunião conjunta com a participação de representantes da
incorporação (cliente), produção (gerente de obras e engenheiro da obra),
coordenação e projetistas a fim de verificar “in-loco” o resultado das soluções
adotadas em projeto, gerando ao final um relatório com as “lições aprendidas” a fim
de alimentar o banco de dados da empresa.
A preparação da execução das obras nos moldes descritos por SOUZA
(2003), também pode ser incorporada ao modelo a fim de otimizar a transição entre
a fase de projeto e execução da obra.
Por fim, com relação a gestão do conhecimento, é importante que se crie um
modelo eletrônico de classificação, indexação, armazenamento e busca de
informações sobre empreendimentos, que centralize os arquivos relativos as
informações sobre análise de terrenos, estudos de viabilidade, análises de custo,
seleção de alternativas de projeto, sistemas construtivos e detalhes típicos de
projeto a fim de facilitar a recuperação de informações armazenadas, tais como
detalhes construtivos, estudos de viabilidade e seleções de alternativas de projeto já
realizadas.
Como forma de ressaltar as contribuições propostas para o modelo, é
apresentado na Tabela 12 um resumo das ferramentas propostas inicialmente e as
ferramentas propostas para otimização do modelo. Como a estrutura básica foi
considerada adequada em função dos estudos de caso, as ferramentas propostas
foram incorporadas aos processos principais definidos no modelo inicial, exceto o
Sistema centralizado de gestão do conhecimento, que por ser um processo
facilitador e estar relacionado a praticamente todos os processos principais, foi
representado ao final da tabela.

20

Vale ressaltar que a execução dos protótipos e a definição das visitas com os respectivos projetistas deve fazer
parte dos procedimentos de planejamento e execução de obra a fim de garantir a sua realização.
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Tabela 12 Tabela comparativa entre as ferramentas adotadas no modelo inicial e propostas
para o modelo otimizado
Processos
Principais

Processos
Facilitadores

Ferramentas do Modelo inicial

Ferramentas do Modelo ampliado

Interno

Interno + externo

(1) (2) (3) (5)

Comitê de planejamento estratégico

Comitê de planejamento estratégico

(1) (3)

Mapa de explicitação da estratégia
competitiva

Mapa de explicitação da estratégia
competitiva

(4)

Estabelecimento de metas e
indicadores de desempenho

Estabelecimento de metas e
indicadores de desempenho para
avaliação dos projetos, projetistas,
coordenador e sistema de gestão

(1) (4) (5)

Roteiro para análise de terrenos
(incluindo análise de riscos)

Roteiro para análise de terrenos (incluindo
análise de riscos)

(1) (4)

Banco de dados de produto

Banco de dados de produto

(1) (4)

Roteiro para definição de atributos
(incluindo análise de riscos)

Roteiro para definição de atributos
(incluindo análise de riscos)

(1) (2) (4)

Caderno resumo de empreendimentos

Caderno resumo de empreendimentos

(1) (2) (4)

Banco de tecnologia construtiva

Banco de tecnologia construtiva, incluindo
o Caderno de detalhes padrão

Modelo de coordenação

Planejamento
estratégico

Análise de terrenos
Definição do produto

Definição das
diretrizes para
desenvolvimento
dos projetos

Comitê Interno de Tecnologia e
inovação
(1) (3) (4)

Formulário de diretrizes para projetos

Formulário de diretrizes para projetos

(1) (4)

Gestão de competências
(coordenador e colaboradores)

Gestão de competências (coordenador e
colaboradores)

(1) (4)

Gestão de competências projetistas
(qualificação e avaliação) + parcerias

Gestão de competências projetistas
(qualificação e avaliação) + parcerias

(3) (4)

Contrato técnico de projeto

Contrato técnico de projeto

Planejamento e
controle

(2) (4)

Redes de precedência - CPM

Redes de precedência – CPM integradas
quando houver mais de um projeto em
desenvolvimento

Gestão do
desenvolvimento do
projeto

(2) (3)

Ferramentas colaborativas +
Estabelecimento de regras para troca
de informações

Ferramentas colaborativas +
Estabelecimento de regras para troca de
informações

(3) (4)

Utilização dos escopos de projeto
propostos pelas entidades de classe

Utilização dos escopos de projeto
propostos pelas entidades de classe

(1) (2) (3) (4)
(5)

Envolvimento da equipe de produção,
incorporador (cliente) e projetistas
desde o início do processo

Envolvimento da equipe de produção,
incorporador (cliente) e projetistas desde o
início do processo

(1) (2) (3) (4)
(5)

Mecanismos para troca de
informações com a Assistência
Técnica

Mecanismos para troca de informações
com a Assistência Técnica

(2) (4)

Utilização do projetista de produção
como compatibilzador, além dos
demais projetistas

Utilização do projetista de produção e
coordenador externo como
compatibilzadores, além dos demais
projetistas

Definição dos
recursos
necessários /
contratação da
equipe

Processos facilitadores: (1) Gestão do conhecimento; (2) Integração; (3) Gestão da comunicação; (4) Gestão da
qualidade; (5) Análise de risco
Obs. Os itens grafados em vermelho são ferramentas incorporadas ao modelo inicial
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Tabela 12 Tabela comparativa entre as ferramentas adotadas no modelo inicial e propostas
para o modelo otimizado (continuação)
Processos
Principais
Seleção de
alternativas de
projeto

Processos
Facilitadores

Ferramentas do Modelo inicial

Ferramentas do Modelo ampliado

(1) (4) (5)

Roteiro para seleção de alternativas
(incluindo análise de riscos)

Roteiro para seleção de alternativas
(incluindo análise de riscos)

(1) (2) (3) (5)

Apoio do setor de orçamento nas
decisões de projeto

Apoio do setor de orçamento nas decisões
de projeto

(1) (2) (4) (5)

Recebimento,
análise crítica e
validação

(1) (4)

Apoio de consultorias especializadas na
seleção de alternativas de projeto que
não sejam de domínio da empresa
Listas de verificação técnica

Listas de verificação técnica
Validação parcial do projeto através de
visitas em etapas pré-estabelecidas da
obra (definição de prazos para
construção dos “protótipos” e
apartamento modelo)
Validação final do projeto com visita
conjunta ao final da obra (projetistas /
incorporador / gerente de obras e
engenheiro) e emissão de relatório final

Repasse do projeto
à obra

(1) (3)

Sistema de armazenamento e
distribuição de documentos

Sistema de armazenamento e distribuição
de documentos

(1) (2) (3) (4)

Apresentação formal do projeto à
equipe de produção

Apresentação formal do projeto à equipe
de produção
Preparação da Execução da Obra - PEO

Avaliação do projeto
e projetistas
Gestão do
conhecimento

(1) (2) (3) (4)

Acompanhamento da utilização
(visitas periódicas à obra / controle de
alterações de projeto)

Acompanhamento da utilização (visitas
periódicas à obra / controle de alterações
de projeto)

(1) (2) (3) (4)

Sistema de avaliação de projetos e
projetistas

Sistema de avaliação de projetos e
projetistas

(1)

Diversas ferramentas descritas acima
e identificadas na coluna de
processos facilitadores com o n. 1

Sistema centralizado de gestão do
conhecimento (sistema eletrônico de
classificação, indexação,
armazenamento e recuperação de
informações relativas aos
empreendimentos e sistemas
construtivos)

Relatórios de análise crítica a avaliação
pós-ocupação das obras
Processos facilitadores: (1) Gestão do conhecimento; (2) Integração; (3) Gestão da comunicação; (4) Gestão da
qualidade; (5) Análise de risco
Obs. Os itens grafados em vermelho são ferramentas incorporadas ao modelo inicial

4.2 Considerações finais e propostas de trabalhos futuros
Acredita-se que os desafios traçados no objetivo deste trabalho foram
atingidos. O modelo inicialmente proposto, que foi fruto da evolução do modelo
criado e utilizado pelo autor deste trabalho na empresa alvo a partir da incorporação
de melhorias identificadas durante a revisão bibliográfica, foi analisado
comparativamente com os modelos e ferramentas empregadas pelas empresas no
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estudo de caso, sendo que, a partir dessa análise, foram propostos pontos a serem
melhorados no modelo a fim de otimiza-lo, no sentido de obtenção da “excelência
operacional” da empresa construtora a partir da melhoria do processo de projeto.
Apesar do reduzido universo estudado, procurou-se reunir empresas com
características diferentes entre si: empresas de médio e grande porte, matrizes e
filiais, empresas que se utilizam exclusivamente da coordenação interna, outras que,
além da coordenação interna, utilizam a coordenação externa complementarmente e
empresas que não têm um profissional dedicado à coordenação, de maneira a
formar uma “massa crítica” para elaboração da análise comparativa.
Em função do universo analisado e do tempo disponibilizado pelas empresas
para realização da pesquisa, não se pode chegar a conclusões definitivas acerca de
um modelo ideal, no entanto, as experiências das empresas analisadas, aliada ao
modelo apresentado podem contribuir na escolha de diretrizes e modelos de
referência por outras empresas que tenham interesse na melhoria da gestão do seu
processo de projeto, independentemente do seu porte, pois as práticas
apresentadas, devidamente relativizadas e contextualizadas, são passíveis de serem
seguidas e/ou adaptadas por empresas de vários tamanhos.
É importante que a empresa que optar por implantar ou revisar a forma pela
qual se desenvolve o seu processo de projeto, com base no modelo e nos estudos
apresentados neste trabalho, defina o seu “modelo de gestão e coordenação de
projetos” com base na sua cultura, estrutura organizacional, recursos disponíveis e
estratégia competitiva.
Pode-se considerar como ponto de destaque deste trabalho a inclusão de
conceitos relativos à “gestão do conhecimento”, à “análise de riscos” e o
“planejamento estratégico” em sistemas de gestão e coordenação de projetos, os
quais podem contribuir de forma significativa para o processo de melhoria contínua
dos produtos e processos da empresa.
Para finalização deste trabalho, em função do amplo leque de assuntos
discutidos quanto à gestão e coordenação de projetos, cabe sugerir alguns temas
correlatos que possam ser também estudados em outras pesquisas acadêmicas,
dentre os quais poderiam ser citados:
-

Desenvolvimento de modelo de elaboração de orçamentos com integração
desenho x banco de dados a fim de minimizar a possibilidade de erros e
agilizar o processo de orçamentação, além de possibilitar análises
imediatas do impacto no custo em função de alterações no produto.

-

Desenvolvimento de um sistema “nacional” de classificação e catalogação
de insumos da cadeia da construção civil a fim de possibilitar a integração
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de banco de dados x desenho x sistemas de orçamentação e compras
“on-line”
-

Desenvolvimento de modelo de compatibilização tridimensional de
projetos através de ferramentas computacionais.

Por fim, cabe ressaltar a iniciativa voluntária de alguns profissionais
dedicados à coordenação de projetos, inclusive o autor deste trabalho, em fundar a
Associação Brasileira dos Gestores e Coordenadores de Projeto - AGESC, cuja
missão principal é a promoção do aperfeiçoamento técnico e profissional dos
gestores e coordenadores de projeto, além do estudo e difusão dos princípios da
Gestão e Coordenação de projetos.
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Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT
Modelo de sistema de gestão e coordenação de projetos em
empresas construtoras e incorporadoras
Mestrando: Marco Antonio Manso
Orientador: Dr. Cláudio Vicente Mitidieri Filho
ROTEIRO PARA ENTREVISTAS

1 – INFORMAÇÕES GERAIS E CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA E DOS
SISTEMAS CONSTRUTIVOS EMPREGADOS
a) Empresa:
b) Contato / cargo / Telefone / Fax / e-mail:
c) Área geográfica de atuação:
d) Tipos de produtos e participação no total construído:
e) Principais clientes (investidores, incorporação própria, outras incorporadoras):
f) Número de funcionários no escritório central e na coordenação de projetos:
g) Área construída (por tipo de empreendimento), área/nº de empreendimentos em
construção e área e nº de empreendimentos em projeto:
h) Sistemas construtivos mais empregados atualmente pela empresa:
i) Esses sistemas sofreram alguma inovação recentemente? A empresa pretende adotar
alguma inovação nos próximos empreendimentos? qual?

2 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA EMPRESA
a) Qual a estrutura organizacional da empresa (especialmente como se relacionam e estão
alocadas as áreas de incorporação, construção e a coordenação de projetos)?
b) Qual a formação do coordenador de projetos? Quais são suas atribuições /
responsabilidades? A empresa contrata coordenação externa? Com qual freqüência?
c) Dentro da estrutura organizacional, quais setores / departamentos participam direta ou
indiretamente do processo de projeto e de que forma?

3 –COORDENAÇÃO DE PROJETOS
3.1 – Planejamento estratégico
a) Como e por quem é definido o planejamento estratégico da empresa e dos
empreendimentos e como ele influencia o desenvolvimento dos projetos?
b) Como funciona o acompanhamento desse planejamento (metas, indicadores)?
3.2 – Análise de terrenos
a) De que forma a coordenação de projetos participa da análise de terrenos?
b) Quais itens são avaliados?
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3.3 - Definição do produto
a) Como são identificadas as necessidades dos usuários / clientes finais (quais as fontes
de informações)?
b) Como são definidas as características do produto?
3.4 - Definição das diretrizes para desenvolvimento dos projetos
a) De que forma as diretrizes para o desenvolvimento dos projetos são definidas e
repassadas para a equipe de projetistas (quais as fontes de informações)?
b) De que forma o “know-how” da empresa é documentado e organizado para subsidiar a
elaboração das diretrizes de projeto?
3.5 – Definição dos recursos e contratação dos projetistas
a) Como são definidas quais especialidades de projeto serão envolvidas?
b) Quais os critérios para seleção e contratação dos projetistas e consultores? De que
forma a avaliação de projetos executados influencia na seleção e contratação?
c) Em que momento os diversos projetistas e consultores são envolvidos?
d) Quais as principais informações constam do contrato de projeto?
e) De que forma são definidos os escopos por especialidade de projeto?
f) Como são feitas a identificação e avaliação das competências necessárias ao
coordenador e seus colaboradores? Existe um programa de capacitação da equipe?
3.6 - Planejamento e controle
a) Quais os instrumentos utilizados para o planejamento e controle do desenvolvimento
dos projetos? Quais as principais dificuldades?
b) De que forma os projetistas participam da elaboração do planemanto?
3.7 – Gestão do desenvolvimento do projeto
a) Como é feita a gestão da comunicação (procedimentos, ferramentas, registros)?
b) Em quais momentos, qual o escopo das reuniões de projeto?
c) De que forma é promovida a integração dos diversos intervenientes (incorporador,
projetistas, fornecedores, obra)?
d) Como são organizadas as diversas etapas do desenvolvimento do projeto?
3.8 - Seleção de alternativas de projeto
a) Como se dá a seleção das tecnologias construtivas empregadas nos empreendimentos?
Como é a participação do cliente, obra e projetistas nesse processo?
b) Como se dão as seleções das alternativas de soluções que vão surgindo ao longo do
desenvolvimento do projeto?
c) A empresa utiliza indicadores de custo de soluções como subsídio ao processo
decisório de seleção de tecnologias? Em quais sistemas? Quem é responsável pelo
levantamento desses custos?
d) Quais os instrumentos utilizados para análise e resposta a riscos?
3.9 – Recebimento, análise crítica e validação do projeto
a) Quais são os instrumentos utilizados na análise crítica e validação do projeto ao longo
de suas diversas fases (check-lists, mark-up nos projetos etc.)?
b) Como são montados e atualizados os check-lists (fonte de informações)?
c) Como é procedida a compatibilização dos projetos? existe um compatibilizador
externo?
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3.10 – Apresentação do projeto à equipe de produção e acompanhamento de sua
utilização
a) De que forma os projetos são apresentados à equipe de produção (momento, escopo da
apresentação)?
b) De que forma é feito o controle da distribuição e atualização da documentação de
projeto
c) Como é feito o acompanhamento da utilização do projeto? o projetista visita a obra?
d) Qual a sistemática adotada no caso de necessidade de alteração de projeto (erro,
omissão ou melhoria)?
3.11 - Avaliação do projeto e dos projetistas
a) Quem executa, quais os momentos e quais os critérios utilizados para avaliação dos
projetos e dos projetistas?
b) Como é feita a retroalimentação do processo a partir das avaliações do projeto e dos
projetistas? A avaliação é discutida com o projetista?
c) Como é feita a retroalimentação do processo a partir da avaliação pós-ocupação?

4 – CONDIÇÕES QUANTO À DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E
DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA EMPRESA ENTREVISTADA
a) A empresa pode ser citada diretamente?
b) A empresa autoriza a divulgação das informações e documentos fornecidos?
c) Outras condições

