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RESUMO

Este trabalho apresenta os desafios no planejamento e projeto de empreendimentos
complexos na construção civil, visando obter resultados de qualidade e
produtividade durante a construção, operação, manutenção e desmobilização do
edifício.
Considerando-se as premissas de projeto adotadas pela alta administração e as
ações decorrentes dos projetistas, são apresentadas as diretrizes estratégicas e as
boas práticas que contribuíram para um adequado planejamento, coordenação e
elaboração dos projetos do empreendimento, visando melhorias de qualidade e
produtividade do edifício na sua vida útil, estimada em 20 anos.
Este trabalho apresenta os desafios no planejamento e projeto de ampliação de um
grande hospital, contextualizando as dificuldades técnicas e decorrentes de
oscilações de mercado.
Apresenta os resultados obtidos na área de qualidade e produtividade do
empreendimento, com a adoção de uma sistemática de coordenação e gestão de
projetos adequada.
Descreve as premissas de planejamento da alta administração, as soluções
adotadas e as condicionantes de projeto, apontando para um Plano Diretor de
Logística.
Adota como estudo de caso a ampliação com a construção de um novo edifício
hospitalar, no Hospital Samaritano, com 15 pavimentos, 32 mil m², no bairro de
Higienópolis em São Paulo, e generaliza as conclusões para empreendimentos
semelhantes.
O trabalho desenvolvido conclui que o comprometimento das pessoas é muito
importante para o sucesso do projeto. Uma equipe íntegra, bem coordenada e com o
apoio dos stakeholders dá melhores resultados. A sustentabilidade deve ser o
norteador de todas as decisões, com prioridades para as pessoas envolvidas e no
fluxo de caixa da empresa. A experiência na solução de problemas e conflitos deve
ser respeitada. O investimento em planejamento e projeto vale muito mais que a

execução, respeitando-se a sustentabilidade do empreendimento por no mínimo 20
anos.

Palavras-chave: Planejamento; Coordenação de Projetos; Projeto; Logística; Edifício
Hospitalar; Hospital; Qualidade; Produtividade.

ABSTRACT

Directives and Good Practices of Planning and Project aimed at Quality and
Productivity of Complex Buildings
This work

presents the planning`s challenges to design a complex project to

construction area, aiming quality and productivity results during construction,
operations, maintenance and demobilization of the building.
Observing the actions adopted, this work describe strategic directions and best
practices that contributed to an adequate planning, coordination and elaboration of
projects aiming better building´s quality and productivity along its life cycle, of 20
years.
This work presents the planning’s challenges to design a project to increase the area
of a huge hospital, showing the technical difficulties and marketing variances.
Presents the results in quality and productivity area, using a systematic methodology
of projects management.
Describes the board’s main questions/doubts, the solutions founded and the
conditions/restrictions of projects, ending with the Logistics Master Plan.
Describes a case study of the expansion of Hospital Samaritano in São Paulo, a
building with 15 floors, 32,000 square meters, located in Higienópolis neighbourhood
and general conclusions are made to apply in others similar projects.
As conclusion, the commitment of all people that worked in this project is very
important for it´s success. A honest team, well coordenated and supported by
stakeholders gives the best results. The sustainability must be the directive of all
decisions, with priorities focused on people envolved and cash flow management.
The experience on problem´s solutions and conflict management must be respected.
The investments on planning and project are much more worthy than the investments
on production, keeping respect to the sustainability for at least 20 years from now.
Keywords: Planning; Projects Management; Project ; Logistics; Hospital Building;
Hospital; Quality; Productivity.
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1 INTRODUÇÃO

A gestão do planejamento e do projeto de um empreendimento na construção civil é
muitas vezes não valorizada pela alta administração das organizações empresarias
e governamentais, quando comparada com as fases de realização física das
respectivas obras ou reforma do empreendimento.
Os valores dos investimentos e custos relacionados a um empreendimento, como
por exemplo, a construção de várias edificações populares, ou a construção de
fábricas e edifícios comerciais, habitacionais, ou obras de infra-estrutura como
estradas, portos e hidrelétricas, ou mesmo a reforma e recuperação de edificações
existentes,

dependem

de

uma

gestão

do

planejamento

e

projeto

do

empreendimento, além é claro, de ótima execução por parte das construtoras
escolhidas e da manutenção pós-ocupação.
Para uma boa compreensão dos investimentos e custos totais envolvidos em um
empreendimento na construção civil, principalmente de uma construção de grande
porte, deve-se avaliar se está inserida num terreno com edificações existentes muito
próximas, localizada num terreno com grandes variações de cotas, ou numa
vizinhança exigente em controles de ruídos e tráfego de caminhões, ou com
instalações a serem preparadas e outras remanejadas, etc.
Outros custos podem ser identificados, como por exemplo: custo do planejamento
do empreendimento, do projeto, das aprovações legais, da execução obra, da
operação da edificação pronta, do impacto desta construção sobre outra próxima
existente, da operação, da manutenção da edificação considerando energias, águas,
custos operacionais, etc.
Adicionalmente, podem estimar-se custos de retrabalhos por falta de planejamento
ou qualidade, custos de reuniões em excesso, de novos equipamentos de geração
de energia a serem instalados, de remanejamentos necessários antes do inicio das
demolições e/ou construções, de comunicação, da venda perdida por problemas
relacionados à obra, de crises geradas pelas obras, etc.
O planejamento e projeto de um empreendimento na construção civil, além de
priorizar a funcionalidade, conforto e estética após a ocupação, também precisam
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otimizar os fluxos de pessoas, informações, materiais e equipamentos, antes,
durante e depois do empreendimento finalizado.
Podem ser necessárias obras e reformas perto de áreas e outros edifícios em pleno
funcionamento, necessitando de muito sincronismo com as pessoas e tráfego local.
Os desafios para os profissionais de planejamento e projeto de um empreendimento
na construção civil são muitos, considerando sua complexidade de planejamento,
execução e manutenção, principalmente no sincronismo de ações, se forem
consideradas todos os custos envolvidos e seus respectivos impactos na qualidade
e produtividade do empreendimento.
Estes desafios podem ser minimizados com o uso de diretrizes estratégicas e boas
práticas de planejamento e projeto, que ajudam os administradores a otimizar a
relação custo versus qualidade e produtividade que o empreendimento exige.
As diretrizes estratégicas e boas práticas de planejamento e projeto ajudam a
atender as expectativas do mercado e a adequar os custos totais dos projetos,
produção, operação, manutenção e demolição.
O balanço é mantido num ponto ótimo para a organização, por meio da avaliação de
desempenho de qualidade e produtividade, gerando um fluxo de caixa competitivo
ao

longo

prazo,

prevendo

a

organização

20

anos

de

depreciação

do

empreendimento.

1.1 Justificativa do Tema

Este trabalho descreve os principais planos, decisões e ações administrativas,
aplicadas a um empreendimento da construção civil, de grande porte (US$ 70
milhões), com alta complexidade técnica de execução, e descreve as experiências
de planejamento, projetos, execução de obras, operação e manutenção deste
empreendimento.
Tomando-se deste banco de dados às informações descritas, a proposta é
demonstrar que os investimentos em planejamento e projeto contribuíram muito para
uma execução e operação / manutenção com custos adequados para a
organização, justificando a percepção inicial que a área de planejamento e projetos
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deve ser valorizada nos empreendimentos da construção civil, principalmente os de
grande porte e de alta complexidade técnica.
Este trabalho adota como estudo de caso a quarta expansão física do Hospital
Samaritano de São Paulo, com 114 anos de existência.
Adicionalmente vai descrever os planos, decisões e ações tomadas para servir de
base de referência para uma generalização de diretrizes e boas praticas para serem
aplicadas em empreendimentos semelhantes em tamanho e complexidade.
Este trabalho considera como estudo de caso a ampliação do Hospital Samaritano
de São Paulo que está em desenvolvimento: um novo edifício hospitalar com 3 subsolos, térreo e 15 pavimentos, área construída de 32.000 m² com planos e projetos
iniciados em 2002 e a construção iniciada em 2007, com término previsto para 2009
(SOCIEDADE HOSPITAL SAMARITANO, 2002).
Em termos de valores de 2007, a ampliação tem computado, até o momento, os
seguintes custos:
Tabela 1 - Custos totais de projetos e obras do empreendimento
DESCRIÇÃO

VALOR R$
Milhões

%

7,0

5,0

13,0

9,3

4,5

3,2

1,0

0,7

1,0

0,7

Terrenos
Projetos: Planejamento
Concepção + Coordenação +
Direção
Projetos: Execução
Arquitetura + Eng. + Consultorias
Projetos: Aprovações Legais:
Consultorias Especializadas
Urbanização
Obras de Construção Etapa I
Infra-estrutura
Obras de Construção Etapa II
Novo Prédio Hospitalar
Incorporação Tecnológica
de Equip. Médicos

5,2

3,7

56,3

40,2

27,3

19,5

Arquitetura Interiores / Ambientação

23,5

16,8

Plano de Comunicação

1,2

0,9

140,0

100%

TOTAL EMPREENDIMENTO
Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2007)
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No estudo de caso conforme a tabela 1, constata-se que 43,9% dos custos totais
deve-se às obras (Etapas I e II) e os demais 56,1% a outros fatores.
Portanto, os administradores devem levar em consideração que mais da metade dos
custos não envolve obras civis.
Percebe-se também que 13,2% (R$ 18,5 Milhões) dos custos totais devem-se ao
planejamento e projetos, incluso os custos de reuniões da alta administração e
gerências, por quatro anos, quando comparados com o custo total do
empreendimento.
O empreendimento finalizado gera novos custos de manutenção e utilidades
(despesas de energia elétrica, de água, de gás, de diesel, de ar comprimido, gases
medicinais, etc. mais despesas de pessoal) para 20 anos de depreciação da
edificação.
A Superintendência da Sociedade Hospital Samaritano (2007), estima os custos de
manutenção e utilidades por 20 anos, usando os custos reais de 2007, da seguinte
forma:

•

Custo de Manutenção da Edificação:
o Despesas com estoques, pessoal e contratos = R$ 650 mil / mês;
o 20 anos x 12 meses x R$ 650 mil / mês= R$ 156 Milhões;
o VALOR BASE: Dez 2007.

•

Custo das Utilidades da Edificação:
o Despesas com energias, pessoal e contratos = R$ 700 mil / mês;
o 20 anos x 12 meses x R$ 700 mil / mês = R$ 168 Milhões;
o VALOR BASE: Dez 2007.

Quando todos os custos envolvidos no empreendimento são computados, os custos
de construção do empreendimento (R$ 140,0 Milhões) e os custos de manutenção e
utilidades por 20 anos de depreciação (R$ 324,0 Milhões), observa-se o total do
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empreendimento em sua vida útil de 20 anos (R$ 464 Milhões), conforme a tabela 2
a seguir:
Tabela 2 - Custos: Planejamento e Projetos X Manutenção e Utilidades para 20
anos de depreciação
DESCRIÇÃO
Total de Planejamento,
Projetos e Obras do
Empreendimento
Manutenção por 20 anos
R$ 650 mil/mês
Utilidades por 20 anos
R$ 700 mil/mês

VALOR R$ Milhões

%

140,0

30,2

156,0

33,6

168,0

36,2

TOTAL VIDA ÚTIL 20 ANOS
464,0
Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2007).

100%

Observa-se na tabela 2 que os custos para manter a edificação funcionando
adequadamente por 20 anos é de 2,3 vezes o custo inicial do empreendimento.
Pode-se observar que a preocupação natural dos administradores com as reduções
de custos e aumento de qualidade e produtividade das obras é de muita importância,
mas os custos estimados de manutenção e utilidades também são relevantes e
dependem de uma excelente gestão de planejamento e projetos, visando qualidade
e produtividade do empreendimento, além é claro, de ótima execução da obra.
Pode-se observar também, com base na tabela 2, como os custos de planejamento
e projetos são da ordem de 4% (R$ 18,5 Milhões), quando comparados com os
custos de construir e manter a edificação por 20 anos (R$ 464 Milhões).
Se for considerada uma vida útil da edificação por somente 10 anos, os custos de
planejamento e projetos aumentam para 6%, valor comparativamente ainda não
significativo frente aos custos totais do empreendimento por 10 anos de operação.
Este trabalho mostra o quão importante são os projetos executivos de arquitetura e
engenharia (de 4% a 6% do custo total do empreendimento para 20 a 10 anos de
vida útil) quando comparados com os custos da manutenção e utilidades do
empreendimento (SOCIEDADE HOSPITAL SAMARITANO, 2007).
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Não estão sendo computados os custos de operação do empreendimento, custos
estes ligados às operações médicas (custos do pessoal de enfermagem, médicos,
administrativos, custos de materiais médicos, etc), aumentando mais a importância
de um planejamento e projetos, visando a qualidade e produtividade da construção,
operação, manutenção e demolição do empreendimento, na sua vida útil de 20
anos.

1.2 Objetivos do trabalho

Tomando-se como referência internacional de qualidade o Project Management
Institute (2004), um dos objetivos deste trabalho é elaborar uma proposta de
inclusão de mais três áreas de conhecimento para gerenciamento de projetos no
livro PMBOK do Programa do Project Management Institute (PMI) que descreve as
atuais nove áreas de conhecimento.
Outro objetivo é elaborar diretrizes estratégicas e boas práticas de planejamento e
projeto, visando a melhoria de qualidade e da produtividade nas fases de execução,
operação e manutenção e desocupação / demolição do empreendimento.

1.3 Estrutura do trabalho

O trabalho foi estruturado em atividades organizadas como o fluxograma de trabalho
apresentado no fluxograma 1 a seguir:
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Seção 1
DESCREVER A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM
EMPREENDIMENTOS COMPLEXOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL E SEU IMPACTO NA
QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO EMPREENDIMENTO DURANTE A SUA VIDA ÚTIL
DE 20 ANOS. DESCREVER METODOLOGIA E OBJETIVOS DO TRABALHO.

Seção 2
ESTUDAR AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS NAS ÁREAS DE QUALIDADE E
PRODUTIVIDADE E SUA APLICABILIDADE NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

Seção 3
ESTUDAR AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E
PROJETOS E SUA APLICABILIDADE NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Seção 4
DESCREVER O ESTUDO DE CASO E AS LIÇÕES APRENDIDAS NA EXECUÇÃO DO
EMPREENDIMENTO DO NOVO PRÉDIO HOSPITALAR DO HOSPITAL SAMARITANO/SP,
VALIDANDO AS APLICAÇÕES DAS SEÇÕES 2 E 3

Seção 5
GENERALIZAR O APRENDIZADO DO ESTUDO DE CASO E DESCREVER AS
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS E BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E
PROJETOS, PARA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO EMPREENDIMENTO,
PROPONDO 3 NOVAS ÁREAS DE CONHECIMENTO NO PMBOK2004 (PMI)

Seção 6
DESCREVER OS RESULTADOS ALCANÇADOS, AS PRINCIPAIS CONCLUSÕES E AS
PROPOSTAS PARA MELHORIAS E TRABALHOS FUTUROS

Fluxograma 1 - Fluxograma estrutura do trabalho
Fonte: Elaborado pelo autor
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1.4 Metodologia

Estrutura do Trabalho

A seção 1 destina-se a mostrar a importância do tema, destacando que as
organizações empresariais ou governamentais normalmente concentram recursos
administrativos na gestão da execução de obras e reformas, sem a preocupação de
alocar recursos adequados em planejamento e projetos.
Apresenta a distribuição percentual dos custos de planejamento e projetos de um
empreendimento de grande porte e de alta complexidade técnica, versus os custos
estimados de manutenção e utilidades para 20 anos de uso,após inicio da operação.
Sugere também que o investimento em planejamento e projetos pode ter impacto
significativo nos custos estimados de pós-ocupação durante a vida útil de 20 anos
do empreendimento, observando seu baixo percentual de participação em relação
aos custos totais de 20 anos, sugerindo que acréscimos nestes investimentos
tendem a dar retornos.
Ao final na seção 1 propõe-se reflexões sobre as prioridades hoje praticadas no
mercado da construção civil, com o foco principal em realização de obras, versus
uma nova sistemática, com o foco dado em planejamento e projeto, visando
economias substanciais, não só na fase de construção, mas também nos custos
pós-ocupação, por causa da qualidade e produtividade obtida no empreendimento.

Revisão Bibliográfica sobre Qualidade e Produtividade, Planejamento e Projeto
e sua aplicabilidade na construção civil.
As seções 2 e 3 destinam-se a pesquisar e rever a bibliografia nacional e
internacional disponível sobre Gestão da Qualidade e Produtividade (Seção 2) e
sobre Gestão de Planejamento e Projetos (Seção 3), finalizando com um resumo do
disponível e sua aplicabilidade na construção civil.
Apresentam também um resumo da visão dos Especialistas mundiais, dos
Programas, Padrões e Normas existentes no Brasil e no exterior.
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Compara as Técnicas do Project Management Institute (2004), ou melhor, as nove
áreas do conhecimento em gerenciamento de projetos do PMI com as referências
pesquisadas, procurado agregar conhecimento aos manuais do PMI.
Foram também analisadas as propostas de Mitidieri Filho e Manso (2006), no
planejamento e projeto das obras de ampliação do Hospital Samaritano de São
Paulo e em outros projetos similares.

Estudo de Caso: Planejamento, Projeto e Construção do Novo Prédio
Hospitalar do Samaritano, lições aprendidas e validação das aplicações das
seções 2 e 3.
A seção 4 destina-se a descrever a experiência de um grande e complexo
empreendimento

da

construção

civil,

considerando

o

planejamento,

o

desenvolvimento dos projetos e a construção do Novo Prédio do Hospital
Samaritano de São Paulo.
Contextualiza os planos, decisões e ações da alta administração, desde as
ampliações iniciais logo no início da sua fundação, há 114 anos atrás, até a
evolução da área física dos prédios existentes ao longo das décadas de 1950, 1990
e 2000 (SOCIEDADE HOSPITAL SAMARITANO, 2001).
Além dos desafios da ampliação atual, o capítulo descreve o planejamento do
empreendimento e os planos diretores que nortearam a execução dos projetos,
detalhando as condicionantes de projeto e as inovações técnicas da ampliação.
Um resumo do segmento hospitalar no Brasil e no mundo descreve a importância e
a freqüência de obras e reformas em hospitais.
Nesta seção são apresentados os problemas encontrados, as diretrizes estratégicas
e as boas práticas que deveriam ter sido realizadas para se evitar os problemas,
diretrizes estas que foram usadas no novo empreendimento, como lições
aprendidas.
Apresenta também como foi estruturado o modelo de gerenciamento de
planejamento e projetos para o Novo Prédio Hospitalar e como foram equacionados
os problemas de estudos de mercado e de posicionamento estratégico.
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A descrição da localização do novo prédio, as opções energéticas de uso de gás,
diesel ou energia elétrica, as simulações financeiras e estudos de viabilidade serão
comentados.
Os estudos de arquitetura, as contratações e a forma da gestão dos projetos e da
construção serão detalhados.
Descreve a análise dos riscos do empreendimento com a participação de uma
empresa especialista em análise de risco.
O plano da comunicação é um destaque e será apresentado.
A seção 4 termina com a validação da aplicabilidade dos conceitos e programas que
foram pesquisados e estudados na revisão bibliográfica das seções 2 e 3.

Descreve a Proposta de Diretrizes Estratégias e Boas Práticas para Gestão de
Planejamento e Projetos em Empreendimentos Complexos da Construção civil.
A seção 5 propõe-se a generalizar o conhecimento adquirido, sugerindo um modelo
de gestão considerando as diretrizes estratégicas e boas práticas para o
planejamento e o projeto de empreendimentos da construção civil, visando a
qualidade e produtividade do empreendimento, durante a sua vida útil de
depreciação de 20 anos.
Tomando como base o Modelo do PMI (nove áreas de conhecimento), a seção 5
sugere agregar mais três áreas do conhecimento no PMBOK do Project
Management Institute (2004), para melhor gerenciar o planejamento e projeto,
visando qualidade e produtividade do empreendimento.

Descreve os principais resultados alcançados e estimados do
empreendimento, as principais conclusões do trabalho e as propostas de
melhorias e trabalhos futuros.
O seção 6 finaliza com a apresentação dos resultados alcançados e projetados de
qualidade, produtividade e resultados econômico-financeiros estimados do novo
empreendimento.

29

Descreve as principais conclusões do trabalho, para melhor gerir o planejamento e
projetos complexos.
Finaliza com recomendações para melhorias e trabalhos futuros.
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2 GESTÃO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE

A Gestão da Qualidade e Produtividade de um novo empreendimento da construção
civil é um campo de conhecimento amplo e de difícil simplificação em diretrizes e
boas práticas.
A proposta deste seção 2 é o levantamento das principais referências bibliográficas
existentes nesta área de conhecimento e avaliar a sua aplicabilidade no estudo de
caso descrito.
Os principais conhecimentos de Gestão da Qualidade e Produtividade, aplicados ao
estudo de caso, serão reconhecidos nesta seção 2 e sugeridos como generalização
para a aplicação em empreendimentos semelhantes na construção civil.

2.1 Revisão bibliográfica da gestão da qualidade e produtividade

Analisando e refletindo sobre as referências pesquisadas, comparando com o
estudo de caso apresentado neste trabalho, pode-se definir a aplicabilidade destes
conhecimentos em qualquer tipo de organização.
Walton (1986) e Deming (1997) dão sua contribuição observando que a alta
administração das organizações deve criar constância de propósito nas suas
diretrizes de ação, com melhorias e inovações constantes, construindo a qualidade
no começo do processo e ganhando mercado e produtividade na execução com
custo competitivo. As grandes idéias devem ser apresentadas de forma simples e
breve, na forma de um plano de ação, com a previsão dos resultados. Segue quadro
1 a seguir com algumas idéias dos autores:
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PRÁTICA ATUAL

PRÁTICA MELHOR

Falta de constância de propósito
Classificar funcionários por mérito

Algum tipo de planejamento a longo prazo
Administração da empresa como um
sistema
Pagamento de desempenho
Dar para todos no longo prazo
Centros de lucros centralizados
Gerenciamento da empresa como um todo
As pessoas não trabalham em equipe Trabalho em equipe
Os deptos não se conversam
Melhorar o ambiente físico e comunicação
Dificuldade em aprender
Incentivar o aprendizado contínuo
Administração por objetivos
Administração por sistemas / processos
Metas numéricas
Trabalhar o método para melhorar o
processo
Comprar materiais de baixo custo
Avaliar preço versus benefício sistêmico
Qualidade é responsabilidade de um Qualidade é responsabilidade da alta
grupo
administração
Quadro 1 - Idéias estratégicas para melhorar a qualidade corporativa
Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2007).

Ishikawa (1982) descreve que a administração deve usar as ferramentas da
qualidade para detectar se os problemas são causas sistêmicas ou eventuais.
Causas sistêmicas são frutos da variação natural do processo. Causas eventuais /
especiais são desvios localizados do processo. A qualidade começa e termina com a
educação.
Drucker (apud POLICIA MILITAR DE SÃO PAULO, 2007) comenta que na
administração estratégica, a eficiência é importante, mas a eficácia é vital. Defender
o ontem, isto é, não inovar, é mais arriscado do que fazer o amanhã. Inovação é
trabalho. Ações sistemáticas, deliberadas e disciplinadas são o que realmente
conduzem uma empresa ao progresso.
Juran (apud POLICIA MILITAR DE SÃO PAULO, 2007) explica que a qualidade é
parte agenda da alta administração. Defende o Total Quality Management (TQM)
onde os objetivos da qualidade entram no planejamento dos negócios. O
reconhecimento às pessoas é dado para o desempenho superior e o sistema de
prêmios revisado continuamente.
Crosby (apud POLICIA MILITAR DE SÃO PAULO, 2007) sugere equipes de
melhorias de qualidade em cada departamento procurando por problemas correntes
e potenciais e sua solução com uso de ferramentas da qualidade. Explica que
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comunicação entre os gestores, com transparências dos problemas encontrados, é
vital para gerar confiança entre todos.
Carvalho, Paladini e Bouer (2005) explicam a idéia de Gerenciamento de Diretrizes,
onde a organização define as prioridades para o seu dia-a-dia e futuro, trabalhando
com portfólio de projetos. Trata-se de uma sistemática para alinhar toda a
organização em torno de objetivos estratégicos, com projetos estratégicos alinhados
aos objetivos e mostrando-se a contribuição de cada projeto de cada área para o
todo da organização.
No quadro 2 a seguir, observam-se os componentes de uma diretriz:

COMPONENTES DA DIRETRIZ
Direção
Objetivo/Meta
Condições de Contorno
Linhas Mestras

DESCRIÇÃO
O que se quer obter / melhorar
Quantitativo ao longo do tempo
Limitantes da empresa ou mercado
Ações estratégicas

EXEMPLO DA DIRETRIZ

DESCRIÇÃO

Direção
Objetivo/Meta
Condições de Contorno

Redução do custo de compra de materiais
20% do custo atual até dez/2008
Manter qualidade do produto sem aumentar
estoque
Linhas Mestras
Avaliar compras a custo global
Estabelecer parcerias com fornecedores
Reduzir número de fornecedores
Quadro 2. Componentes de uma diretriz e exemplo de diretriz
Fonte: Carvalho, Paladini e Bouer (2005)

Yoshinaga e Yoshinaga (2003) e Katzenbach (2002) colocam ênfase na motivação e
compromisso emocional das pessoas em procurar a produtividade e atingir
desempenhos máximos, garantido para elas que não precisam ter medo de perder o
emprego. Defendem que o sucesso na busca da qualidade só será garantido com
estabelecimento de indicadores de performance e monitoramento correto dos
mesmos. Conceitua Produtividade Sistêmica como uma melhoria constante da
produtividade para criar condições de desenvolvimento sustentável. Isto só acontece
quando temos realização das pessoas individualmente. Elas têm que se sentir
contribuindo para algo maior na organização.
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Nos quadros 3, 4 e 5 a seguir, pode-se observar as ações sugeridas pelos autores
para evitar a desmotivação e sugestão de indicadores de produtividade sistêmica:

AÇÕES PARA EVITAR DESMOTIVAÇÃO POR CAUSA DA PRODUTIVIDADE
Fazer uma análise prévia do setor a ser melhorada a produtividade e “racionalizar e
estrutura evidente” (gorduras)
Realocar o eventual contingente excedente em outras “áreas deficitárias” com o devido
processo prévio de capacitação
Definir previamente que o eventual contingente excedente seja utilizado na “venda de
capacidade instalada” – situação esta mais recomendada pelo sr. Yoshinaga
Quadro 3 - Ações para evitar a desmotivação.
Fonte: Yoshinaga e Yoshinaga (2003) e Katzenbach (2002)

ÁREA

INDICADORES PRODUTIVIDADE

Desenvolvimento
Econômico

Sócio- Crescimento de Produtividade local
Indicadores de distribuição de renda
Vendas por empregado
Recursos Humanos
Valor adicionado por empregado
Contribuição das despesas com pessoal no valor
adicionado
Recursos Naturais
Utilização dos recursos naturais
Meios de produção
Contribuição do imobilizado no valor adicionado
Contribuição do inventário nas vendas
Inventários
Contribuição do inventário no valor adicionado
Gestão
Taxa de valor adicionado sobre vendas
Contribuição do ativo no valor adicionado
Giro do Ativo
Rentabilidade do ativo
Retorno das vendas
Distribuição
Participação do Trabalhador
Participação do investidor
Quadro 4 - Indicadores de desempenho da produtividade total
Fonte: Yoshinaga e Yoshinaga (2003) e Katzenbach (2002)

Segue quadro que resume o pensamento do compromisso emocional, sugerido
pelos autores:
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DESEMPENHO ORGANIZAÇÃO

REALIZAÇÃO PESSOAL

Lucro
Remuneração
% Mercado
Identidade com a empresa
Satisfação dos Clientes
Valores compartilhados
Indicadores
Pertencer ao Grupo Socialmente
Reputação
Reconhecimento
Quadro 5 - Resumo do pensamento para o compromisso emocional
Fonte: Yoshinaga e Yoshinaga (2003) e Katzenbach (2002)

Yoshinaga e Yoshinaga (2003) e Katzenbach (2002) sugerem algumas ações para
contribuir com a realização pessoal:

•

Relacionar-se com as pessoas;

•

Acreditar nas pessoas;

•

Oferecer oportunidades de progresso;

•

Mostrar o verdadeiro valor da cada pessoa;

•

Incentivar esforços coletivos e de colaboração;

•

Liderar o verdadeiro potencial da cada pessoa;

•

Criar energia emocional positiva;

•

Reconhecer os trabalhos realizados;

•

Celebrar as realizações bem sucedidas;

•

Encontrar as fontes de energia da equipe;

•

Equilibrar as metodologias de motivação e desempenho.

Schmenner (1990); Krajewski e Ritzman (1996) destacam o entendimento das
características de cada negócio antes de iniciar as melhorias de qualidade de
produtividade.
Defendem que pode-se definir os principais desafios da gestão da qualidade e
produtividade de uma organização conhecendo-se sua cultura e processos vitais.
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Definem também que a organização para ser bem sucedida deve ser concebida e
alinhada com as necessidades de mercado, traduzida em prioridades competitivas
estratégicas nas dimensões de custos, qualidade, tempos e flexibilidade.
As organizações devem procurar o equilíbrio entre estas 4 dimensões estratégicas,
pois, se investir em todas, provavelmente não encontrará o custo ótimo sistêmico.
Segue quadro 6 com as quatro dimensões estratégicas e suas respectivas
prioridades competitivas para a organização:

DIMENSÕES ESTRATÉGICAS
CUSTO

PRIORIDADES COMPETITIVAS
Operação de baixo custo

QUALIDADE

Design de alta performance
Qualidade consistente
TEMPLO
Tempo de entrega rápido e
Tempo de entrega preciso
Velocidade de desenvolvimentos
FLEXIBILIDADE
Customização
Flexibilidade de Volumes
Quadro 6. Dimensões Estratégicas x Prioridades Competitivas
Fonte: Krajewski e Ritzman (1996)

A gestão da qualidade e produtividade de uma organização deve ser focada nas
necessidades de seu mercado, na percepção de seus produtos e serviços que o
mercado demanda e não de modismos temporais.
Desta forma, a alta administração, no exercício do seu planejamento estratégico,
deve priorizar suas decisões para não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, gastando
recursos demasiados, não motivando seus colaboradores e não otimizando os
produtos e serviços entregues.
Schmenner (1990) comenta em seu livro que os desafios de gestão operacional para
uma empresa classificada predominantemente em Hospitais Gerais são geralmente
desafios ligados à programação de materiais e serviços diversos e às mudanças
constantes da posição dos gargalos nos processos vitais.
Um hospital geral (várias especialidades), se caracteriza predominantemente como
Process Focus – (Health Center ou General Medical Practice)
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Mostra quão complexo é o gerenciamento da qualidade e produtividade de um
hospital geral, com serviços profissionais com alta intensidade e interação de mãode-obra e customizada.
Os serviços de Planejamento e Projetos seguem a mesma linha de desafios. O
autor comenta em seu livro as linhas de ações estratégicas para melhorias de
qualidade e produtividade da organização.
Sugere uma lista de verificação para os gerentes de projetos melhorarem a
qualidade e produtividade dos seus projetos, conforme o quadro 7 a seguir:

IDÉIA CENTRAL

ESCOPO

WBS – Work Breakdown Structure

ATIVIDADES
COM – Critical Path Method
CRONOGRAMAS
GRAFICO GANTT
TEMPOS
SENSIBILIDADES

DESCRIÇÃO
continua
O projeto tem que ter objetivos claros e
escopo detalhado, com todos os itens
tangíveis e intangíveis que devem ser
entregues,
A estrutura analítica do projeto (EAP) é o
organograma composto pelos mais
importantes elementos do projeto. Forma
gráfica do escopo
A estrutura analítica do projeto deve ser
detalhada em suas principais atividades que
depois devem ser agregadas por responsável.
As atividades devem ser colocadas num
diagrama de redes relacionadas para
definirmos os caminhos críticos do projeto.
Os cronogramas assim definidos pelo
caminho crítico do projeto devem ser
divulgado e revisados periodicamente.
Um gráfico de gantt deve ser produzido e
atualizado diariamente, dando orientações
para a administração de recursos.
Os tempos da atividades devem ser
constantemente revisados em função dos
acontecimentos e novas previsões.
Usar tempos otimistas, pessimistas e realistas
para verificação da sensibilidade do projeto
como um todo.
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IDÉIA CENTRAL

DESCRIÇÃO

conclusão
Analisando os cronogramas, definir datas
MILESTONES
importantes quando um grupo de atividades
está pronto. Isto motiva a equipe
Uma pessoa, e apenas uma pessoa, deve ser
RESPONSABILIDADE
responsável para cada atividade.
O planejamento inicial deve controlar o
PLANEJAMENTO
projeto, medindo a performance do projeto x
planejado. Tomar as ações corretivas no
projeto.
Acompanhamento dos custos reais do projeto
ORÇAMENTO
x custos estimados do projeto devem ser
feitos periodicamente, com ações corretivas.
Quadro 7 - Lista de verificação para gerentes de projetos melhorar a produtividade e
qualidade dos projetos
Fonte: Schmenner (1990)

Schmenner (1990) passa a falar de administração de projetos, pois, defende que as
rotinas das empresas são mudadas com implementação de projetos de mudanças.
O fluxo físico em um hospital geral é predominantemente caótico, por motivos
diversos, principalmente por conviverem diversas especialidades profissionais
diferentes, como médicos, advogados engenheiros, pacientes, administradores etc.,
como dizia Drucker (apud POLICIA MILITAR DE SÃO PAULO, 2007).
As organizações precisam de projetos para melhorar sua qualidade e produtividade.

2.2 Revisão bibliográfica dos programas, padrões e normas da qualidade.

O Programa da Joint Commission International (JCI) é considerado o maior e
melhor acreditador mundial de qualidade na área hospitalar. Os padrões de
qualidade exigidos são rigorosos, principalmente nos processos assistenciais ligados
ao paciente, exigindo inclusive adequações nas áreas físicas e instalações, visando
confiabilidade e segurança ao paciente e todas as pessoas envolvidas no processo
de atendimento assistencial, exigindo que o planejamento e projeto hospitalar
seguisse estes padrões de qualidade.
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O Programa da Organização Nacional Acreditação (ONA) é considerado o maior
e melhor acreditador brasileiro de qualidade na área hospitalar, depois da JCI, tendo
acreditado vários hospitais e centros médicos brasileiros, sendo principalmente
acreditador de referência para Hospitais Públicos. Os padrões de qualidade exigidos
são rigorosos, principalmente nos processos assistenciais ligados ao paciente, muito
parecido com a JCI que é um Programa mais amplo, abrangendo mais área
médicas.

Programa do Plano Nacional da Qualidade (PNQ) é considerado o maior e melhor
acreditador brasileiro de qualidade na área empresarial, tendo acreditado várias
empresas nacionais. Na área empresarial existe o Plano Nacional da Qualidade
(PNQ), administrado pela Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ),
que credencia empresas na área de qualidade, focando na Excelência em Gestão.

Procura abranger todas as filosofias e idéias dos especialistas mundiais da
qualidade total.
Os Critérios de Excelência do PNQ são os seguintes:

•

Liderança e constância de propósitos;

•

Visão de futuro;

•

Foco no cliente e no mercado;

•

Responsabilidade social e ética;

•

Decisões baseadas em fatos;

•

Valorização das pessoas;

•

Abordagem por processos;

•

Foco nos resultados;

•

Inovação;

•

Agilidade;

•

Aprendizado organizacional;
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•

Visão sistêmica;

O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP-H), quanto à
qualidade de edificação no Brasil, o Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade no Habitat (PBQP-H) é referência de orientação ao produto imobiliário,
que recomenda o cumprimento das várias conformidades.
A qualidade predial total é a adequação do prédio ao uso, meio ambiente e
manutenção, consoante às exigências técnicas do PBQP-H, conforme quadro 8 a
seguir.

ÁREAS
USUÁRIOS
a) Habitabilidade

b) Sustentabilidade
c) Segurança

EXIGÊNCIAS PBQP-H

Estanqueidade
Conforto térmico
Conforto acústico
Conforto lumínico
Conforto tátil e antropodinânico
Saúde, higiene e qualidade do ar
Funcionalidade e acessibilidade
Durabilidade e manutenibilidade
Adequação ambiental
Estrutural
Contra incêndio
No uso e operação

SOCIEDADE E AMBIENTAIS
d)Respeito ao Meio Ambiente

Coleta e disposição de resíduos
Adequado direcionamento de águas pluviais e
fluviais
Respeito à flora e fauna nativas
e) Harmonia Interna
Adequado dimensionamento de vias de
circulação e áreas verdes
Tratamento de fachadas e muros
Paisagismo de praças e jardins
Espaço para lazer
f) Harmonia com o enterno
Compatibilidade do projeto com as condições
locais de forma a valorizar o contexto urbano
Quadro 8 - Conformidades do Programa PBQP-H
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade no Habitat (2007)

O Programa Lean Manufacturing – Produção Enxuta é muito usado em
indústrias. O significado de lean Manufacturing é manufatura enxuta. São empresas
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que adotam esta filosofia tornando-as versáteis e flexíveis, com mais agilidade de
maneira que possa acompanhar as demandas de mercado. As empresas que
praticam a manufatura enxuta conseguem reduzir suas perdas por causa da redução
de inventários, reduzir seus custos operacionais e antecipar as necessidades dos
clientes. Motivam seus colaboradores, atendem os seus clientes e geram mais
lucros.

O Programa Seis Sigma é muito usado em empresas de serviços e indústria. A
origem da idéia do programa vem da Estatística, mais precisamente da Curva
Normal de Distribuição. A filosofia de perseguir qualidade dentro da variação
estatística 6 sigma, no programa Seis Sigma, é mais filosofia que realidade, pois, o
esforço para alcançar a meta numérica é um dispendioso recurso de dinheiro e
tempo, que normalmente não se compensa.
Quando o processo tem que produzir 6 sigma, dentro da variação
aceita pelo cliente, significa produzir 0,0000002% de defeituosos,
produzindo somente 0,002 defeitos por milhão!. (KRAJEWSKI;
RITZMAN, 1996)

Por outro lado, a procura da melhoria contínua compensa, até talvez o limite da
variação de Seis Sigma. O Programa Seis Sigma (reduzir a variação do processo e
melhorar a qualidade) é complementar com o Programa “Lean Manufacturing”
(reduzir desperdícios).

O Programa de Sustentabilidade representa a crescente preocupação mundial
com:

a) aspectos do meio ambiente (poluição, uso de recursos naturais escassos,
erosão de áreas, exploração indiscriminada de áreas ecológicas,etc.);
b) aspectos

sociais

(desemprego

crescente,

concentração

de

renda,

exploração de trabalhos escravos, qualidade de vida, etc.) e;
c) aspectos econômicos (remuneração de acionistas, empregados, custos
crescentes, qualidade e produtividade das empresas, etc),.
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Este programa visa o bem-estar do ser humano, respeitando a biodiversidade, levou
a criação de organizações que focam na melhoria destes aspectos de ambiente,
social e econômico de forma integrada, chamado de sustentabilidade do
empreendimento / empresa.
Uma das organizações conceituadas na área de construção civil é a U.S. Green
Building Council (USGBC) que é parceira do setor de construção civil e das Nações
Unidas com a missão de promover mais sustentabilidade no setor de construção civil
dentro dos Estados Unidos e em outros países.
O USGBC certifica empresas que seguem suas exigências e recomendações de
sustentabilidade, fornecendo o certificado de Líderança em Energia e Design de
Ambiente em inglês é Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).
O USGBC LEED Rating System é uma ferramenta para os prédios para reduzir seu
impacto no meio ambiente, enquanto ao mesmo tempo ajuda a combater as
mudanças climáticas.
O USBGC se preocupa em atualizar com freqüência seus padrões de exigências e
recomendações, para corresponder com a última atualização de mercado (Figura 1).

Figura 1 - Selo do USGBC,
Fonte: U.S. Green Building Council (2007)

O U.S. Green Building Council (2007) também descreve no seu site idéias para
implantar a sustentabilidade, conforme quadro 9 a seguir:
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PROBLEMAS

O QUÊ DEVE SER FEITO

Energia consumida pós- ocupação (>80%)
é maior que a energia de construção
(<20%).

Planejar os custos de energia na vida útil do
empreendimento:
• Isolação térmica;
• Sombras planejadas;
• Luzes mais eficientes;
• Equipamentos econômicos;
• Campanhas educacionais
•
Fazer a conta de custo de aquisição + custos
de manutenção e operação e calcular os tradeoffs.

Custos dos equipamentos high-tech é
maior que os equipamentos normais.
Muitas vezes o design é responsável pela
economia de custos e não os
equipamentos.
Falta de energias ou custos altos.

Focar o projeto no design e depois nos tradeoffs de equipamentos.

Custos altos de ventilação

Usar equipamentos flexíveis em energia e
sistemas economizadores de energia
.
Projetar para usar ventilação natural

Custos altos de iluminação

Projetar para usar mais luz natural

Custos altos de ar-condicionados

Projetar isolamentos térmicos

Falta de gerenciamento das energias

Criar um Utilities Manager

Reciclagem de materiais e resíduos

Programas de substituição, reciclagem e
educação.

Quadro 9 - Sugestões para a Sustentabilidade de Prédios.
Fonte: U.S. Green Building Council (2007)

2.2.2 Normas

As Normas da Série ABNT NBR ISO 9000 são mais usadas principalmente na área
industrial e credencia empresas no mundo na área de qualidade. As Normas da
Série ABNT NBR ISO 9000 são mais usadas quando temos um produto
manufaturado e bem definido (não subjetivo).

As Normas da Serie ABNT NBR ISO 10002, Gestão da Qualidade – satisfação do
cliente – Diretrizes para o tratamento de reclamações nas organizações, fornecem
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orientação para o projeto e a implementação de um processo eficaz e eficiente de
tratamento de reclamações para todos os tipos de empresas, incluindo comércio
eletrônico (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006).
As Normas da Serie ABNT NBR ISO 10006 fornecem diretrizes que são aplicáveis
a Projetos, independente de serem pequenos ou de grande vulto, simples ou
complexos. Destaca a importância de separação entre a qualidade do processo do
projeto e a qualidade do produto do projeto (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2000). Observa-se uma similaridade dos processos com as 9
competências do Project Management Institute (2004).
As definições de projetos das Normas NBR ISO 10006 podem ser resumidas no
quadro 10 a seguir:

ITEM
Projeto

Produto do Projeto
Plano do Projeto

Parte interessada do Projeto

DEFINIÇÕES DAS NORMAS ISO 10006
Processo único, consistindo de um grupo de
atividades coordenadas e controladas com
data para início e término, empreendido par
alcance de um objetivo conforme requisitos
específicos, incluindo limitações de tempo,
custo e recursos.
Aquilo que é definido no objetivo do Projeto e
entregue para o cliente.
Conjunto de documentos para apresentação
do que é necessário para alcançar o(s)
objetivos (s) do Projeto.

Indivíduo ou grupo de indivíduos com
interesse
comum
no
desempenho
d
organização fornecedora e no ambiente em
que ela opera.
Processo do Projeto
Conjunto de recursos e atividades interrelacionadas que transformam insumos em
resultados.
Avaliação de Progresso do Projeto
Avaliação dos resultados das atividades do
Projeto e seus processos, realizada em etapas
apropriadas no ciclo de vida do Projeto, com
base em critérios definidos para processos de
Projeto e produto.
Quadro 10 - Definições de Projeto das Normas ISO 10006.
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2006)
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As Normas da Série ABNT NBR 13531, Elaboração de projetos de edificações –
Arquitetura fixam as condições exigíveis para a elaboração de projetos de
arquitetura para a construção de edificações (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 1995).
Para o bom andamento do planejamento e projetos de arquitetura, as Normas NBR
13531 definem as principais partes de um projeto arquitetônico, como no quadro 11
a seguir:

PARTES DO PROJETO
Levantamentos

DESCRIÇÃO

Coleta de informações das condições préexistentes:
a) Físicos: planialtimétricos; cadastros de
redes e edificações; geológicos e
hídricos; ambientais, climáticos e
ecológicos;
b) Técnicos;
c) Legais e Jurídicos;
d) Sociais;
e) Econômicos e Financeiros;
f) Outros.
Programa de necessidades
Determinação das exigências de caráter
prescritivo ou de desempenho.
Estudos de viabilidade
Recomendação de alternativas para a
concepção da edificação e de seus elementos,
instalações e componentes.
Estudo preliminar
Concepção e representação do conjunto de
informações técnicas iniciais e aproximadas
para compreensão da configuração da
edificação.
Anteprojeto e/ou pré-execução
Concepção e representação das informações
técnicas provisórias de detalhamento da
edificação e de seus elementos, instalações e
componentes para o inter-relacionamento das
atividades técnicas de projeto suficientes para
elaboração de estimativas aproximadas de
custos e prazos dos serviços de obra.
Projeto legal
Representação das informações técnicas para
aprovações legais.
Projeto básico
Opcional: representação suficiente para
contratações legais de obras.
Projeto para execução
Representação
final,
detalhada
para
contratação e execução de obras.
Quadro 11 - Partes de um projeto de arquitetura
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(1995)
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Também, para o bom planejamento e projetos de arquitetura, a Norma NBR 13531
define os principais 3 objetos de um projeto arquitetônico,no quadro 12 a seguir :

OBJETOS DO PROJETO
Edificação

DESCRIÇÃO
a) Ambientes exteriores: Acessos, vias,
pavimentos,
rampas,
escadas,
taludes,
patamares, bermas, arrimos, canaletas, lagos,
piscinas, jardins, áreas livres, fechamentos
(muros e grades) e proteções;

b) Ambientes interiores: acessos, circulação
horizontal e verticais, vestíbulos, salas, salões,
dormitórios, abrigos, sanitários e cozinhas.
Elementos
da
Edificação
e
seus
a) Fundações;
componentes construtivos
b) Estruturas;
c) Coberturas;
d) Forros;
e) Vedos verticais;
f) Revestimentos / Acabamentos;
g) Comunicação Visual;
h) Mobiliários;
i) Jardins e parques.
Instalações prediais e seus componentes
a) Elétrica;
construtivos
• Energias
• Iluminação
• Telefonia
• Sinalização
• Sonorização e Alarmes
• Proteções / aterramento
• Automação predial
b) Mecânica;
• Elevadores / monta-carga
• Escadas
• Ventilação / ar-condicionado
• Coleta e tratamento lixo
• Utilidades e Refrigeração
c) Hidráulica e Sanitárias;
• Água fria e quente
• Águas pluviais
• Reservatórios
• Incêndio
d) Equip Iluminação;
e) Equip sanitários.
Quadro 12. - Objetos de um projeto de arquitetura
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(1995)
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As Normas da Serie ABNT NBR ISO 14000 são aplicáveis a todos os tipos e
tamanhos de empresa, que determina os elementos para um Sistema de Gestão
Ambiental eficaz.
O objetivo destas Normas é equilibrar a proteção ambiental e a preservação da
poluição com as necessidades sócio-econômicas da população A prevenção se
aplica no planejamento e projeto do empreendimento.
Os arquitetos e projetistas devem se preocupar em soluções de arquitetura e
engenharia para minimizar ou eliminar os problemas ambientais que podem ser
criados e /ou aumentados com o empreendimento.

As Normas da Serie ABNT NBR ISO 26000, representam a Responsabilidade
Social.
Descreverá diretrizes e boas práticas, para empresas públicas ou privadas, atuando
em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, operarem com responsabilidade
social atendendo às demandas da comunidade.

As Normas da Serie ABNT NBR ISO 27001, representam a Gestão do Sistema de
Segurança da Informação
Fixam as diretrizes básicas, conceitos, critérios e procedimentos relativos aos
fatores envolvidos na proteção da informação determinada de uma empresa.

2.3 Gestão de Qualidade e Produtividade - Aplicabilidade dos principais
conhecimentos nos Empreendimentos da Construção Civil.
Para efeito de avaliação de relação entre qualidade e produtividade adotou-se a
definição estratégica a seguir:
a) Qualidade: atender ao máximo os requisitos identificados do público-alvo
do empreendimento;
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b) Produtividade: otimizar todos os custos da concepção, planejamento,
projetos, aprovações legais, infra-estrutura do site escolhido, execução de
obras, operação, manutenção, modificação, demolição, impacto no meio
ambiente, tempos e uso de recursos para atender a Qualidade, durante 20
anos.

Para um empreendimento da área de construção civil ter produtividade, precisa
antes ter qualidade. As duas andam juntas, lideradas pela qualidade.
Sem qualidade, o público-alvo já fica frustrado, podendo desistir da aquisição / uso
do empreendimento.

2.3.1 Como fazer qualidade

A qualidade é planejada (planejamento e projeto) pela alta administração e a
produtividade é alcançada pelos gestores nas realizações operacionais dos seus
trabalhos.
A alta administração define o nível de investimentos e recursos necessários em
tecnologias, materiais, sistemas de informação e comunicação, pessoas e infraestrutura física para um determinado padrão de qualidade planejado / projetado.
Define um padrão de qualidade, dos seus produtos e serviços balizados por normas
e / ou programas de qualidade de renome internacional.
Acompanha estes padrões por meio de indicadores de qualidade, comparando-os às
melhores empresas do mercado em que atua.
Estabelece na empresa uma estrutura organizacional da qualidade, colocando
pessoas dedicadas a gerir a qualidade.
Organizações de destaque, trabalham com um Comitê Executivo da Qualidade,
núcleo estratégico, ligado diretamente ao principal executivo da organização,
visando coordenar e motivar as principais ações da empresa para a qualidade.
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Para motivar seus colaboradores, empresas de qualidade de classe mundial,
procuram mostrar os valores e benefícios que a qualidade traz para todos da
organização.
Mostram que a reputação da empresa aumenta com o aumento da qualidade dos
produtos e serviços oferecidos, além de melhorarem sua lucratividade por causa da
redução de desperdícios e retrabalhos.
Mostram transparência das informações executivas vitais e melhor clima de trabalho,
sendo procuradas por bons profissionais para trabalhar.
Destacam também, que os profissionais que trabalham na organização com
qualidade diferenciada, tendem a ser melhores remunerados, se sentem seguros,
com melhor empregabilidade em outras organizações.
A alta administração conhece estes principais componentes para realizar a
qualidade desejada, mas os dois principais desafios para a realização estão:

a) na atração, contratação, motivação, desenvolvimento e retenção das
pessoas adequadas para a empresa e;
b) na disponibilidade e uso dos recursos financeiros para poder investir em
tecnologias e recursos no tempo e lugar certo.

A adequada infra-estrutura física, por exemplo, de um edifício comercial ou um
edifício hospitalar é de vital importância para realizar a qualidade, uma vez que os
leiautes inadequados, conforto térmico e luminoso ruins e fluxos caóticos de
pessoas, materiais e equipamentos custosos, além de energias e águas com
desperdícios, levam a organização a altos custos operacionais, não gerando caixa
suficiente para investimentos em qualidade.
Como explicado, o fato de ter qualidade, não garante a produtividade, pois,
qualidade é atender as exigências do usuário, que pode ser atendida com alto custo,
por exemplo, ou com alto uso de investimentos e recursos, que é ruim para a
organização no médio prazo.
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A qualidade pode ser atingida por uma organização atendendo os Programas ou
Normas da Qualidade. Não é suficiente. Pode-se atingir níveis internacionais da
Qualidade, mas usando muitos recursos, sem produtividade.

2.3.2 Como fazer produtividade

A produtividade é alcançada pelas pessoas adequadas à organização e motivadas
para tal trabalho, com base na qualidade, ou seja, pessoas melhorando
continuamente o processo, com uso intensivo de ferramentas da qualidade Plan, Do,
Check, Action, (PDCA), Estatística Aplicada, Gráficos de Controle, etc., levando os
processos operacionais à baixa variação estatística do processo de entrega, com
uso adequado de investimentos e recursos, acompanhamento de indicadores de
performance, com programas de reduções de desperdícios e custos, etc.
As pessoas adequadas e motivadas podem alcançar a produtividade com melhorias
inovadoras de processo, introduzindo novidades que causam efeitos positivos mais
rapidamente.

2.3.3 Filosofia da gestão sincronizada da qualidade e produtividade

A principal filosofia da Gestão Sincronizada da Qualidade e Produtividade é a
organização procurar constantemente soluções inovadoras e melhorias de seus
processos vitais, atuando seus investimentos para manter um equilíbrio de suas
prioridades competitivas estratégicas, equilíbrio este definido em planejamento
estratégico, liberando recursos físicos e financeiros para educação e treinamento
das pessoas, investindo em novas tecnologias e/ou recursos estratégicos e,
eventualmente, repassando recursos para a redução de preços ao mercado.
Adotou-se como as prioridades competitivas estratégicas de uma organização:

•

Tecnologias;

•

Custo;
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•

Tempos;

•

Qualidade;

•

Flexibilidade.

Estas prioridades estratégicas devem ser equilibradas pela alta administração para
atingir o máximo de qualidade e produtividade em cada uma delas, com o mínimo
uso de investimentos e recursos estratégicos, garantindo assim, sustentabilidade do
empreendimento.
Por estes motivos, a sustentabilidade do empreendimento (qualidade + produtividade)
é a meta final, idealizada por todos os administradores e sociedade, com foco em 20
anos de uso de um empreendimento, pelo menos, tempo padrão de depreciação.
O comprometimento emocional e contratual das pessoas e da alta administração é
de vital importância para o sucesso dos trabalhos, e isto deve ser conquistado
eticamente, com a alta administração se preocupando constantemente em mostrar o
valor agregado de cada pessoa, de cada departamento da organização no plano
maior de desenvolvimento da organização.
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3 GESTÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

A definição das diretrizes de gestão de planejamento e projetos foi organizada em
processo interativo entre os conceitos teóricos identificados na revisão bibliográfica e
a situação real enfrentada da obra de ampliação do Hospital Samaritano, objeto do
estudo de caso.
Assim, os itens descritos nesta seção entremeiam os conceitos teóricos e a prática
vivenciada, de modo que foi possível identificar os pontos notáveis que podem ser
adotados no planejamento e projetos de obras de grande complexidade.

3.1 Revisão bibliográfica da gestão de planejamento e projetos

Analisando e refletindo sobre as referências pesquisadas na seção 2, e comparando
com o estudo de caso apresentado na seção 4, pode-se definir a aplicabilidade
destes conhecimentos.
Kerzner (2006) comenta que as empresas de excelência integram os seguintes
processos: gestão da qualidade total + gestão de projetos + gestão de mudança +
gestão de riscos + engenharia simultânea. Criam os Integrated Projects Team (IPT)
baseados na confiança e comunicação.
Longman e Mullins (2005) explicam que para gerenciar projetos as pessoas
precisam de competências que permitam o trabalho com diferentes pontos de vista,
de diferentes departamentos, trabalham com velocidade e respeitam a cultura local.
Lientz e Rea (2003) defendem que a abordagem colaborativa nos projetos
complexos é melhor que hierarquia. As empresas devem respeitar as culturas
envolvidas. Devem manter um banco de dados das lições aprendidas. O líder do
projeto de ter sensibilidade para administrar conflitos. Silêncio é um mal sinal para a
equipe de projetos.
Usando está idéia de complexidade, podem-se descrever a seguir as características
de um projeto complexo comparando-o a um projeto padrão, conforme quadro 13
a seguir:
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ATRIBUTOS

PROJETO PADRÃO

Organização

Simples

Tecnologia e Sistemas

Existe Homogenia

Sociedade

Uma Cultura simples e
comum
Simples

Cultura da Organização
Organização

Pode estar focada no
projeto

Interesse próprio dos
gestores
Regulamentos

Mais fácil de entender
Entendido e conhecido

PROJETO COMPLEXO
Organização com múltiplos
departamentos com
diferentes interesses
Sistemas múltiplos que
requerem conhecimento
específico e apoio local.
Variadas e múltiplas
Culturas
Existem variações em cada
área devido a fatores locais
e históricos
Muitos outros projetos
podem demandar recursos
que competem entre si
Mais complexo de entender
Difícil de entender e sujeito
a interpretações
Muitos locais diferentes

Número de locais de
Único ou poucos
atuação do projeto
Extensão do projeto
Limitado
Amplo
Dependência da
Pouca dependência
Ampla dependência
organização em relação ao
projeto
Aprovação do projeto
Simples
Complexo
Risco e Complexidade
Moderado
Alto
Questões Técnicas
Previsível
Imprevistos
Impacto na Organização
Moderado
Alto
Impacto na Comunidade
Não tem ou Moderado
Alto
Potencial de Benefícios
Moderado
Alto
Custo do projeto
Moderado
Alto
Comunicações
Padronizadas
Customizadas
Acessos
Moderados
Difícil acesso
Transportes
Moderado
Diversos e locais diferentes
Coordenação Geral
Moderada
Complexa
Quadro 13 - Projeto Padrão versus Projetos Complexos
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Lientz e Rea (2003).
Obs: Aplicando-se a quadro 13 na obra do Hospital Samaritano, todas as características
ficam na coluna da direita: projeto complexo

Brojt (2005) defende o uso de técnicas de benchmarking e melhorias contínuas no
projeto. Recomenda o uso do Mapa Político do Projeto (MPP) para avaliar a
integração do gerente de projetos com os demais participantes.
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O sucesso do projeto depende do seu desenho e conteúdo feito no planejamento
estratégico. Todo o projeto deve ter uma justificativa econômico-financeira, antes de
começar a execução dos projetos de arquitetura.
Silva e Souza (2003) também definem que a Coordenação Técnica do Projeto
(decisões de interfaces técnicas) é diferente de Gerenciamento do Projeto (decisões
gerenciais). Afirmam também, que o custo total é igual à concepção, mais operações
e mais manutenções.

Custo total = Concepção/Projeto/Obra + Operação + Manutenção.

Destacam a importância da integração do planejamento estratégico e planejamento
do empreendimento.
Afirmam que o projeto define a produtividade do empreendimento, como sugere o
quadro 14 a seguir:

O QUE AFETA A PRODUTIVIDADE

DECISÕES DE PROJETO

Tipos, número e relações de dependências
entre as operações
Quantidade e habilidades requeridas da
força de trabalho
Complexidade de execução
Continuidade entre as operações

a) formas geométricas, diversidade e
dimensões dos elementos de projeto;
b) características tecnológicas dos
produtos empregados;
c) posicionamento dos elementos
construtivos em planta, combinação
dos materiais e componentes.

Repetição das operações
Quadro 14 - Produtividade versus Decisões de Projeto
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Silva e Souza (2003)

As decisões de projeto determinam os fatores essenciais da
produtividade.
A repetição e continuidade de operações podem ser consideradas os
fatores-chave para se atingir elevada produtividade no processo de
produção [...]
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Os projetos tem ainda um elevado impacto sobre os custos diretos
decorrentes de todos os insumos e do prazo de execução da obra,
determinados pelas características de concepção. [...]
Uma outra influência do projeto ocorre sobre os custos de operação
e manutenção, isto é, sobre os custos ao longo da vida útil. (SILVA;
SOUZA, 2003)

Silva e Souza (2003) recomendam uma lista de exigências que os usuários sempre
perseguem, segundo a Norma ISO 6241 da International Organization for
Standardization (1984), que deve ser considerada em projeto, conforme descrição
no quadro 15 a seguir:

EXIGÊNCIA

DESCRIÇÃO RESUMIDA

Estabilidade estrutural

Ações estáticas e dinâmicas

Segurança ao fogo

Propagação, alarmes, evacuações,
ventilações, tempo de sobrevivência
Proteções diversas quanto ao uso e
circulação de pessoas e materiais e ondas
radioativas
Águas, ar e poeira

Segurança de uso
Estanqueidade
Conforto Higrométrico
Pureza do ar

Temperatura e radiação térmica,
velocidade e umidade do ar, condensações
Ventilação, filtros, odores e gases tóxicos

Conforto acústico

Ruídos, inteligibilidade do som,
reverberações

Conforto visual

Iluminação natural e artificial, insolação,
aspectos de acabamentos
Aspereza, umidade e temperatura das
superfícies, sem estática
Acelerações e vibrações para conforto às
pessoas, manobrabilidade humana
Água limpa, evacuação das águas,
materiais e fumaça
Geometrias e inter-relações de espaços,
flexibilidade
Manutenção e reposição durante a vida útil

Conforto tátil
Conforto antropodinâmico
Higiene
Adequabilidade a usos específicos
Durabilidade
Economia

Custos de implantação, financeiros, custos
a operação e manutenção
Quadro 15 - Exigência dos usuários que deve ser considerada em projeto
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da International Organization for Standardization
(1984)
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Melhado (2003; 2006) comenta que o projeto simultâneo integra o empreendedor,
projetista, usuário e construtor. O coordenador deve lidar com problemas complexos
e multidiciplinares.
A comunicação é vital, e a empresa deve manter disponíveis às informações.
A qualidade dos projetos tem impacto direto no orçamento, planejamento e
execução da obra. O coordenador de projetos é formado na prática.
Segundo Melhado (2005) o projeto segue as etapas, como o quadro 16 a seguir:
ETAPAS DO
PROJETO
Idealização do
produto

Desenvolvimento
do produto

Formalização

Detalhamento

Planejamento para
a execução
Entrega
Uso da Edificação

PRODUTO DO
PROJETO
Definições
Preliminares

“Briefing”

Programa de
Necessidades

CONTEÚDO DO
PRODUTO
Objetivos, prazos,
recursos, restrições,
diretrizes
Características
funcionais da edificação

Levantamento de
dados

Terreno, solos, leis,
entorno e ambientais

Pranchas em escala
1:100 ou
1:200

Estudo Preliminar

Concepção e
Representação gráfica

Anteprojeto

Representação da
solução adotada

Pranchas em escala
1:100

Projeto Legal

Representação para a
aprovação legal

Pranchas em escala
1:100

Projeto Básico ou
Pré-executivo

Representação para
orçamentação e/ou
compatibilização
Representação final e
completa e memoriais

Pranchas em escala
1:100

Projeto
Executivo
Projeto para
Produção
Elaboração de
Plano Ataque
Projeto
Built”

“As

Elementos de projetos
para execução da obra
Simulação de
alternativas técnicas e
econômicas
Atualização dos projetos
executivos

Percepções dos
Informações Gerais e
Usuários
Patologias
Operação e
Percepções dos
Informações Gerais e
Manutenção
Proprietários
Patologias
Quadro 16 - Etapas de Projeto e seus respectivos produtos
Fonte: Melhado (2005)

APRESENTAÇÃO
DO PRODUTO

Pranchas em escala
1:50, 1:25, 1:10, 1:5,
até 1:1
Pranchas em
Formato A4 ou A3
Planilhas e
Desenhos
Pranchas em escala
1:50
Avaliação pós –
ocupação (APO)
Avaliação pós –
ocupação (APO)
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Melhado (2005) recomenda uma Coordenação Geral de Projetos, conforme a figura
2 a seguir:

Figura 2 - Modelo de coordenação geral de projetos
Fonte: Melhado (2005)

A seguir, algumas assertivas do Melhado (2005):
[...] grande número de problemas patológicos dos edifícios são
atribuídos a falhas de projeto [...] podem representar até metade do
total [...]
[...] a falta ou adiamento de decisões, especialmente nas etapas
iniciais da fase de projeto [...] potencializa uma grande quantidade de
erros e de retrabalho para todos os agentes envolvidos e constitue
uma fonte significativa de desperdícios [...]
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[...] a visão contemporânea traz para o projeto um enfoque mais
sistêmico [...] (MELHADO, 2005).

Oliveira e Melhado (2006) explicam que o planejamento estratégico lidera o
processo do projeto. A fase de projeto é apontada como aquela que apresenta as
maiores oportunidades de intervenção e agregador de valor ao empreendimento,
conforme assertiva a seguir:
A fase de projeto é apontada como aquela que apresenta as maiores
oportunidades de intervenção e agregação de valor ao
empreendimento [...] os processos de concepção e projeto devem
ser vistos como estratégicos para a qualidade do edifício ao longo de
seu ciclo de vida. (OLIVEIRA; MELHADO, 2006).

Cleland e Ireland (2002) comentam que os gerentes de projetos precisam de
competências. O PMI recomenda um código de ética para os gerentes de projetos. A
comunicação entre as partes interessadas no projeto é vital para o sucesso do
projeto. A alta administração irá acreditar e confiar m uma pessoa que possua estilo
e traços semelhantes aos seus. Depositam sua confiança em quem esteja a frente
do projeto e seguem as suas recomendações:
Cleland e Ireland (2002) descrevem os fatores que contribuem para o fracasso e o
inverso levam ao sucesso de um projeto, observado no quadro 17 a seguir:

FATORES PARA O FRACASSO DE UM PROJETO
Relatórios de Status de Projeto Inadequados
Falta de Acompanhamento Alta Adm.
Falta de Competência do Coordenador Geral
Má relação com os Stakeholders
Falta de Projetistas nas Decisões
Recursos Inadequados
Planejamento Insuficiente
Má gestão das mudanças
Cronogramas não realistas
Substimar custos
Opinião pública desfavorável
Uso inadequado de Recursos
Liderança não definida
Falta de dedicação da equipe
Quadro 17 - Fatores para o fracasso de um projeto I
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Cleland e Ireland (2002)
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Gasnier (2000) mostra que numa pesquisa realizada pela National Aeronautics
Space Administration (NASA), quanto menos se investe em planejamento, mais o
orçamento aumenta de 2 até 3 vezes. O planejamento estratégico deve definir os
projetos prioritários. Rotina empresarial é diferente de projetos empresariais.
Ainda não existe uma escala universal para dimensionar o porte dos projetos.
Gasnier (2000) sugere a seguinte escala de pontuação, com segue no quadro 18 a
seguir:

ATRIBUTO

3 PONTOS

2 PONTOS

1 PONTO

Urgência
Alta
Moderada
Rotina
Faturamento (US$ mil)
> 500
De 50 a 500
< 50
Tecnologia
Ponta
Moderada
Básica
P&D
Fundamental
Moderada
Incremental
Impacto na Organização
Grande
Médio
Pequeno
Recursos Humanos
Competências
Habilidades
Operacional
Posição Competitiva
Inovação
Expansão de Linha
Atualização
Quadro 18 - Escala de pontuação para avaliar o porte dos projetos mundiais
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Gasnier (2000)

Gasnier (2000) ainda descreve as principais causas de falhas os projetos, registrada
no quadro 19 a seguir:

FATORES PARA O FRACASSO DO PROJETO
Indefinição de um gerente para o projeto
Inexperiência
Falta de apoio dos stakeholders
Falta de Credibilidade, compromisso e perseverança
Resistência às mudanças
Informações erradas e/ou incompletas
Falha na compreensão dos problemas
Subestimar importância de planejamento
Falta ou escassez de recursos
Rodízio de pessoas
Prazos mal dimensionados
Indefinição ou inversão de prioridades
Falta de gerenciamento de riscos
Falhas de comunicação
Orçamentos inadequados ou inexistentes
Interferências externas
Quadro 19 - Fatores para o fracasso de um projeto II
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Gasnier (2000)
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Mitidieri Filho e Thomaz (2005) comentam em sala de aula no IPT que a qualidade
na construção é atingida quando atendemos as exigências do usuário e a qualidade
na obra é realizada. Defendem a engenharia de valor no projeto. Comentam que
60% dos problemas patológicos na construção vêm dos projetos. (informação
verbal)1
Menezes (2007) A necessidade de dominar os princípios e as técnicas de gestão
dos projetos é imperativa nos dias de hoje para atingir as metas físicas e financeiras.
Situações inovadoras são projetos, que são diferentes de atividades rotineiras.
Miquelin (1992) demonstra uma pesquisa extensa de hospitais na Inglaterra, França
e Brasil, criando indicadores de qualidade para balizar os novos empreendimentos.
Ressalta a importância da flexibilidade, modularidade e andares mecânicos.
Defende um projeto/edifício definidor de um padrão, procurando melhorar os
existentes, num processo de melhoria contínua.
Karman (2006) critica o culto à fachada e os modismos em detrimento da
funcionalidade e da personalização e pouca preocupação com flexibilidade, que
considera um dos principais trunfos de um hospital, assegurando atualização,
otimização e competitividade;
Potier (2006) conceitua a arquitetura pós-moderna que atua na renovação e
recuperação do existente, com objetivo de potenciar ações ao invés de criá-las. È
uma arquitetura inacabada, em muitos hospitais brasileiros, que terão um longo
período de vida, com projetos de recuperação, reforma e ampliação;
Vieira (2006) comenta que a obra limpa, segura e organizada, conduz a um bom
nível de qualidade de serviço percebida pelo cliente. Canteiros organizados e obras
limpas causam efeitos motivacionais dos agentes envolvidos no processo. Defende
o uso de técnicas de logística pra otimizar o canteiro e fluxo de suprimentos.
Carvalho, Ragzzi e Pini (2007) descrevem que a engenharia deve aprimorar o
binômio custo e prazo. Defendem a engenharia logística prevendo problemas e
soluções para as contingências do canteiro de obras. Atua na racionalização dos
custos e prazos, induzindo uma maior produtividade;

1 Informação fornecida em aula pelos professores Claudio Vicente Mitidieri Filho e Ercio Thomaz,
em agosto 2005.
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Silva (2006) comenta que o foco é gerenciar os ricos. O ponto inicial é saber qual é o
risco. Depois é preciso saber onde está e como ou quando vai se manifestar. Uma
análise APP é necessária.
Julião (2006) A coordenação e compatibilização dos projetos devem ser feitas por
um arquiteto. O arquiteto é como um maestro da orquestra, só ele tem visão
espacial completa.

Os coordenadores se especializam por tipo de obra. A

comunicação entre os projetistas se dá pela Internet.
Farah e Vittorino (2006) explicam que é importante o conceito de sustentabilidade no
empreendimento, procurando tratar o ambiente físico, o econômico e o social de
forma equilibrada.
Mitidieri Filho (2005; 2006) comenta que as tecnologias não asseguram uma gestão
adequada de água e energia. É preciso projetar para economizar. O uso racional
passa pela gestão da demanda do recurso e vai desde o combate ao desperdício
até a substituição de equipamentos economizadores de energia e água;
Gambiaghi (2006) exemplifica que muitas vezes, os projetos não têm definições
claras a respeito do conteúdo. Existem “zonas cinzentas” entre as necessidades do
contratante e a concepção dos projetistas. Foi criado o manual de escopo de
projetos e serviços por organizações do setor.
Alves (2006) descreve que a existência da vizinhança deve ser incluída no
planejamento. Recomenda um plano de comunicação detalhado e contínuo durante
as obras. Montar uma equipe para responder as perguntas e reclamações dos
vizinhos. Defende o uso de geoprocessamento para expandir o conhecimento da
origem dos seus clientes e potenciais e conhecer melhor a região de influência do
empreendimento.
Mitidieri Filho e Manso (2006) Partindo do Planejamento estratégico da empresa,
defende a coordenação de projetos pela ótica da construtora agregando conceitos
que nem sempre são utilizados como gestão de riscos, gestão da comunicação, etc.
O coordenador deve ser da empresa líder do empreendimento e usar as lições
aprendidas em sua experiência em outros empreendimentos.
Jha e Iyer (2006) descrevem que a coordenação significa unificar, harmonizar,
integrar diferentes agentes envolvidos num objetivo empresarial. Após extensa
pesquisa, resume que a coordenação é muito importante para implementar
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compromissos para todos os contratos. Além disto, destaca a importância de plano
de qualidade do projeto e planos contingências.
Reyck et al. (2005) tem crescido nas empresas o uso de ferramenta de gestão
Project Portfolio Management (PPM) que ajuda na automação do processo. Os
projetos são agrupados para minimizar os problemas que devem aparecer na gestão
da execução destes projetos.
Barber (2005) explica que as empresas têm riscos internos, derivados dos sistemas
de organização da empresa, sua cultura e processo de decisão Internally Generated
Risks (IGR) aparecem nas empresas e são os maiores desafios para os gerentes de
projetos. Os riscos internos são intangíveis e de difícil identificação. Podem ser por
escassez ou inadequação de recursos, sobrecarregando as pessoas na realização.
Beach, Webster e Campbell (2005) desenvolvem a importância da parceria e seus
impactos na cadeia produtiva. Os benefícios verificados são: redução do custo total,
redução do tempo de construção, aumento da previsibilidade para elaboração de
projetos e aumento da produtividade, entre outros.
Porter e Smith (2005) argumentam que aplicações táticas fazem os gerentes de
projetos anteciparem e minimizarem problemas que podem ocorrer durante a
construção. Os problemas são identificáveis pela sensibilidade do gerente. O
detalhamento do plano de implementação é crítico para o sucesso da solução.

3.2 Revisão bibliográfica do programa do Project Management Institute (2004)

O Programa do Project Management Institute (2004), por meio do Manual PMBOK,
foi adotado como base de comparação com o estudo de caso, pela sua reputação
mundial.
Analisando e refletindo sobre esta referência pesquisada, comparando-a com o
estudo de caso apresentado neste trabalho, pode-se definir a aplicabilidade do
Programa

do

Project

Management

Institute

(PMI),

comparando

as

suas

recomendações do seu Manual Project Management Body of Knowledge de 2004
com as ações descritas no estudo de caso do Hospital Samaritano.
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As três construtoras envolvidas no estudo de caso, que atuaram na engenharia de
valor, no gerenciamento e na construção, adotam o Programa do PMI como
referencial de excelência.

3.2.1 Os cinco processos vitais do gerenciamento de projetos

O PMBOK do Project Management Institute (2004) define em cinco processos vitais
recomendados para serem administrados pelos gestores de projetos:

•

Processo de Iniciação do Projeto;

•

Processo de Planejamento;

•

Processo de Execução;

•

Processo de Monitoramento e Controle;

•

Processo de Finalização do Projeto.

No estudo de caso, estes processos aconteceram claramente. A figura 3 a seguir,
mostra uma estimativa da grandeza de relacionamento no tempo destes processos:

Figura 3 - Os cinco grupos de processos do PMI
Fonte: Project Management Institute (2004)
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3.2.2 As nove áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos

O PMBOK do Project Management Institute (2004) define também as áreas de
conhecimento que os gestores de projetos devem se concentrar, também usadas no
empreendimento do Samaritano, conforme quadro 20 a seguir:

GUIA PMBOK
2004

INTEGRAÇÃO

ESCOPO

TEMPO

CUSTOS

QUALIDADE

RH

DESCRIÇÃO RESUMIDA
continua
Definir o patrocinador, suas normas e procedimentos; termo de
abertura do projeto; seleção fornecedores e consultores; declaração
de escopo preliminar; plano de gerenciamento (SIG); orientar e
gerenciar a execução; monitorar, documentar e controlar; controle
integrado das mudanças e encerrar o projeto.
Objetivos do produto e do projeto; características; critérios de aceite;
limites, entregas, restrições, premissas e requisitos do projeto; riscos;
marcos do cronograma; EAP;estimativa de custos; controle das
mudanças; replanejamentos e requisitos de aprovação.
Definição da atividade usando SIG e EAP; seqüenciamento de
atividades c/ Método do Diagrama de Precedência (MDP/ PERT);
estimativas de recursos da atividade e da duração da atividade (mais
provável, otimista e pessimista); desenvolvimento de cronograma
(GANTT / CPM); controle de cronograma c/ índice de prazos (IDP).
Estimativa de custos do ciclo da vida do projeto e custos do projeto e
revisões necessárias; custos das técnicas de engenharia de valor
para melhorar o desempenho do projeto; análises de retorno sobre o
investimento e capital investido; aquisições; fluxo de caixa
descontado (Curva S); orçamentação; controle de custos (-10 a
+15%).
Planejamento da qualidade (políticas de qual para o projeto) baseado
nas ISO e com Deming, Juran e Crosby entre outros, além da
filosofia de Qualidade Total, Seis Sigma, Revisões de Projeto, Voz do
Cliente; Melhoria Contínua (PDCA), etc,; realizar a garantia da
qualidade no projeto e no produto (auditorias); realizar o contr da
qualidade (7 Diag.)
Planejamento de RH (estrutura hierárquica, perfil técnico,
interpessoal e político, responsabilidades); Contratar ou mobilizar a
equipe do projeto (experiência x riscos, impacto na organização);
desenvolver a equipe (competências e integração); gerenciar a
equipe (processo de feedback, resolução de problemas e conflitos,
coord. de mudanças, definir a matriz de responsabilidades (MR);
incentivar Networking).
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GUIA PMBOK
2004

DESCRIÇÃO RESUMIDA

conclusão
Planejamento das comunicações (necessidades visando os
stakeholders, escolher os meios/mídias, técnicas de apresentação;
reuniões, quem fala o assunto x, etc.); distribuição das informações
(definir a urgência da informação, relatórios, reuniões); relatório de
desempenho; gerenciar as partes interessadas (lista de problemas).
RISCOS
Gerenciamento de riscos ( EAR e depois APP, incluir contingentes,
leis necessidade de recursos, SWOT, entrevistas, Técnica Delphi,
Causa-raiz Brainstorming, análise das premissas, listas históricas,
Diagrama cusa-efeito, etc.); identificação de riscos; análise qualitativa
de riscos (priorização riscos); análise quantitativa de riscos (Impacto
dos riscos, análise de sensibilidade, árvore de decisão, probabilidade
da Curva S, etc.); planejamento de respostas (ações de prevenção
(eliminar a ameaça), transferência (3ºs) ou mitigação (reduz a
probabilidade e/ou impacto até um nível aceitável)); monitoramento e
controle de riscos (avaliação da eficácia das ações).
SUPRIMENTOS
Planejar compras e aquisições (políticas e procedimentos, um projeto
complexo envolve vários contratos ao mesmo tempo); planejar
contratações (considerar as responsabilidades dos riscos); solicitar
respostas dos fornecedores; selecionar fornecedores (sistemas de
ponderação e triagem; administração do contrato (relatório de
desempenho); encerramento do contrato.
Quadro 20 - Resumo das nove áreas de conhecimento do Guia PMBOK
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Project Management Institute (2004)
COMUNICAÇÃO

3.3 Gestão de Planejamento e Projetos - Aplicabilidade dos principais
conhecimentos nos Empreendimentos da Construção Civil:
Para efeito de avaliação da relação entre planejamento e projetos observa-se as
referências pesquisadas e o PMBOK do Project Management Institute (2004), além
do próprio estudo de caso, que apontam a importância do projeto do
empreendimento da construção civil estar alinhado ao planejamento estratégico da
organização interessada no sucesso deste empreendimento.
A alta administração define os parâmetros estratégicos do empreendimento e o
projeto deve seguir algumas diretrizes.
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3.3.1 Administração de recursos estratégicos

As referências pesquisadas destacam a importância de um Padrão PMI com
destaque para um Projects Portfolio Management (PPM) alinhado ao planejamento
estratégico, para evitar desperdícios de esforços e acelerar a realização dos
projetos.
Conclusão semelhante foi obtida nas referências pesquisadas sobre qualidade e
produtividade.

3.3.2 Coordenação geral do projeto

É clara a importância vital de um coordenador geral do projeto, desde o início da
concepção do empreendimento até o encerramento e avaliação pós-ocupação, para
poder compreender aspectos e características tangíveis e intangíveis do projeto em
questão e poder gerenciar de forma eficaz e eficiente os conflitos inerentes ao 5
processos vitais.
De forma eficaz, entende-se como atender os objetivos de qualidade do
empreendimento de acordo com sua concepção original como um todo.
De forma eficiente, entende-se como atender os objetivos de produtividade, ou seja,
da racionalização do empreendimento em aspectos como: os planos, simulações
financeiras, orçamentos, custos, prazos, execução de obras, qualidade do produto
final, flexibilidades operacionais e produtividade pós-ocupação.
As referências pesquisadas dão sinais que os melhores coordenadores de projetos
são os arquitetos e/ou engenheiros, porém, não definem quem é melhor.
As referências apontam para uma estrutura organizacional de coordenação de
projetos na forma de redes de cooperação entre os projetistas, porém, podemos ter
estruturas mais elaboradas e/ou mais centralizadas.
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3.3.3 Competências da coordenação geral do projeto

O coordenador do projeto deve ter competências técnicas específicas para esta
função, muitas vezes ligadas ao empreendimento em questão.
Deve definir um código de ética e ter experiência em projetos similares para usar
como banco de dados de lições aprendidas e benchmarking para a solução de
conflitos, que são muitos. Deve se basear no PMBOK do Project Management
Institute (2004) como referência de qualidade.
A gestão de conflitos, internos e externos da organização é um desafio constante da
coordenação geral dos projetos. Conflitos advindos da estrutura da organização, da
cultura e dos processos não podem ser desconsideradas. Conflitos técnicos, idem.
A gestão da mudança, quando necessária, principalmente em mudanças físicas e
filosóficas de como operar melhor os processos, deve ser cuidadosamente
planejada para evitar conflitos e resistências operacionais. A motivação para a
mudança e o entendimento e comprometimento das pessoas parece como destaque
a ser atingido.
O coordenador geral de projetos deve definir compromissos emocionais e
contratuais para o bom andamento dos trabalhos de todos os profissionais
envolvidos.
A importância do trabalho grupo e a motivação das pessoas, exigem da
coordenação geral do projeto uma sensibilidade e ética acima da média.
O desafio de motivação da equipe de projetos é um destaque em quase todas as
referências.

3.3.4 Gestão da engenharia de valor e de riscos

A gestão da engenharia de valor colabora para racionalizar o projeto do ponto de
vista dos custos envolvidos na arquitetura, construção e pós-ocupação versus
benefícios obtidos do empreendimento.
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A gestão de engenharia de risco – análise preliminar e perigos (APP) – é ferramenta
fundamental para projetos complexos.
Os planos de contingência, idem, elaborados com a sensibilidade da equipe técnica
e gestores clientes envolvidos no projeto.

3.3.5 Gestão da engenharia logística

Com poucas referências encontradas, a gestão da engenharia logística da execução
do empreendimento, analisando o antes, durante e depois das obras, é de
importância vital para empreendimentos complexos com vizinhanças em pleno
funcionamento da operação.
Remanejamentos preliminares e temporais podem ser necessários e precisam ser
planejados antes da elaboração dos projetos. É vital a existência de um plano diretor
de logística de 5 anos, no mínimo.
Este conhecimento é uma oportunidade de redução de tempos e desperdícios na
construção civil, pois, ainda o conhecimento está em maturação e temos poucas
referências sobre o assunto.

3.3.6 Consultores especialistas

Parcerias técnicas e operacionais devem ser agregadas ao empreendimento para
melhorar o projeto como um todo.
Os benefícios verificados são: redução do custo total, redução do tempo de
construção, aumento da previsibilidade para elaboração de projetos e aumento da
produtividade, entre outros.
O investimento em consultores especialistas leva ao aumento da qualidade do
projeto executivo, evitando-se assim retrabalhos quando da aprovação dos projetos
pelos órgãos legais.
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O acompanhamento dos especialistas, durante a execução das obras, garantem
mais qualidade e segurança ao empreendimento.

3.3.7 Gestão da comunicação

A gestão da comunicação operacional, corporativa e institucional aparece como
destaque em muitas referências, sendo um ponto de atenção e que requer um
planejamento cuidadoso, de o quê e como comunicar, quando e para quem
comunicar.

3.3.8 Sustentabilidade

A sustentabilidade do empreendimento deve ser o objetivo maior, incluindo os
objetivos

sociais,

econômico-financeiros

e

ambientais,

com

qualidade

e

produtividade, estando os 3 objetivos em equilíbrio estratégico definido pela Alta
Administração.
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4 ESTUDO DE CASO: NOVO PRÉDIO DO HOSPITAL SAMARITANO DE
SÃO PAULO
Adotou-se como estudo de caso o projeto de expansão do Hospital Samaritano de
São Paulo, na execução de planejamento e obras de construção de um novo edifício
hospitalar, em um terreno próximos as instalações existentes e com uma vizinhança
exigente.

4.1 O Empreendimento

Para validação da gestão de planejamento e projetos, visando a qualidade e
produtividade do empreendimento, adotou-se como estudo de caso as obras de
melhorias das áreas existentes e a construção de um novo edifício hospitalar do
Hospital Samaritano de São Paulo, hospital geral e ecumênico, com 114 anos
completados em janeiro de 2008.

4.1.1 O Hospital Samaritano de São Paulo

As informações gerais sobre o Hospital Samaritano de São Paulo foram
pesquisadas no site institucional da organização, Sociedade Hospital Samaritano
(2007), com os destaques a seguir:
Inaugurado em 25 de janeiro de 1894, o Hospital Samaritano nasceu
no dia em que a capital paulista completava mais um aniversário. A
idéia de criar um lugar que recebesse pessoas de todas as crenças,
raças e nacionalidades, sem distinções, partiu de uma situação
inesperada e constrangedora vivida por José Pereira Achao, um
imigrante chinês, protestante, que chegou ao Brasil no final do século
XIX.
Ao desembarcar com febre tifóide, José Achao foi para a Santa Casa
de Misericórdia, em São Paulo. Lá, segundo as regras e os
costumes, todo paciente não-católico era doutrinado e precisava
converter-se à fé cristã para ser atendido. Por isso, ao morrer em
1884, deixou todos os seus bens à Igreja Presbiteriana para que o
seu sonho virasse realidade.
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A iniciativa partiu de um grupo de imigrantes britânicos, norteamericanos e alemães, apoiado por tradicionais famílias paulistas
que fundou, em 1890, a Sociedade Hospital Evangélico, que mais
tarde daria origem ao Hospital Samaritano.
No século XX, paralelamente à urbanização e industrialização de
São Paulo, o hospital se transformava e modernizava: o número
1.486 da rua Conselheiro Brotero, em Higienópolis,passou por
diversas reformas e ampliações, sempre com a finalidade de
oferecer o melhor atendimento para a comunidade.
Tal como na parábola do ‘Bom Samaritano’, que inspirou o seu
nome, o Hospital jamais esqueceu a sua vocação: o cuidado e a
dedicação integral ao paciente. (SOCIEDADE HOSPITAL
SAMARITANO, 2007).

Desde a inauguração em 1894, o Hospital Samaritano sempre investiu em
ampliações, reformas, tecnologia e equipamentos para oferecer os melhores
tratamentos, com o máximo conforto e segurança.
É a modernidade a serviço da humanização do atendimento, como pode ser
observado pela descrição de suas instalações e prioridades estratégicas descritas
em Sociedade Hospital Samaritano (2007):
No início com 16 leitos, hoje são 197, pelos quais passam 1.100
pacientes por mês. A estrutura de atendimento conta com 1.250
colaboradores e 1.012 médicos, que realizam cerca de 8 mil cirurgias
por ano. Para o Hospital Samaritano, ser moderno significa:
• Respeitar o Meio Ambiente;
• Reforçar a Segurança Patrimonial ;
• Investir em Tecnologia;
• Reformular a Infra-estrutura;
• Investir em Recursos Humanos;
• Racionalizar a administração;
• Ser referência em Pesquisa, Treinamento e Formação de
Profissionais médicos e da saúde;
• Ter adotado uma estratégia de expansão e desenvolvimento
garantiu ao Hospital Samaritano a consolidação como local de
excelência na assistência à saúde. (SOCIEDADE HOSPITAL
SAMARITANO, 2007).

O Hospital Samaritano atua também em várias frentes assistenciais de caráter
filantrópico e benefício social.
Atua no Projeto de Atendimento Multi-Assistencial (AMA), programa de atendimento
às crianças muito pobres.
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Atua também em parceria com a Prefeitura e Governo de São Paulo, em projetos e
execução de obras e reformas de Hospitais e Unidades da comunidade, programas
de desenvolvimento de profissionais da saúde pública, apoio à implementação de
sistemas de Tecnologia da Informação, sistemas de Gestão de Hospitais, e
atendimentos ambulatoriais e prestação de serviços de diagnóstico.
Estes serviços filantrópicos prestados à comunidade têm crescido nos últimos anos,
demonstrando a prioridade da instituição nesta direção.

4.1.2 Lançamento do empreendimento

O Hospital Samaritano (HS) iniciou em 2000 um programa de melhorias e expansão
das instalações existentes, visando a segurança das pessoas, conforto e bem-estar
para todos, pacientes, acompanhantes, pessoas do Hospital Samaritano e
comunidade local.
Os três prédios existentes já estavam operando nos seus limites físicos, com
necessidades de expansão à curto prazo. Era necessário dar início à quarta fase de
expansão de sua história.
Existia em 2000 um projeto de expansão das instalações, não compatível com a
realidade de mercado e com grande impacto na operação existente.
Optou-se pelo arquivamento do mesmo em 2001 e o planejamento de um novo
projeto de melhorias e expansão, nomeado de Máster Plan do Hospital Samaritano
(MPHS), mais moderno e adequado às necessidades de mercado, com término
previsto para 2009.
A fotografia 1 a seguir mostra uma vista do primeiro edifício (ainda existente), no
início do século XX:
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Fotografia 1 – Hospital Samaritano no inicio do século XX.
Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2007).

4.1.3 A evolução da área física

Planejar a ampliação e modernização do Hospital Samaritano de São Paulo, no
bairro de Higienópolis, além de ser um desafio de planejamento e projetos é uma
experiência importante de logística na construção civil, pela falta de espaço físico.
As reuniões de planejamento e coordenação do projeto, junto com experientes
arquitetos, projetistas, consultores e administradores, com a participação dos
médicos e enfermeiras, proporcionaram um sinergismo entre todos.
Na década de 1950, após meio século convivendo com as primeiras ampliações
físicas, um pouco desordenadas, funcionando na chamada Ala Central e totalizando
10.000 m², decidiu-se pela segunda grande ampliação, denominada Ala Lane, com
acréscimo de 5.000 m², liderada pelo médico e administrador Dr. Lane.
Na década de 1990, decide-se pela terceira grande ampliação, com a construção da
Ala Norte, com mais 12.000 m² de obras. Conclui-se mais 5.000 m² de
estacionamentos no início do ano de 2000, estando hoje com um total de 32.000 m²
de área construída, em um terreno de aproximadamente 14.000 m².
Em 2001, o Hospital Samaritano iniciou um novo e inédito planejamento para a sua
quarta ampliação, desta vez com a previsão de dobrar a área construída, ampliando
seus serviços assistenciais, diagnósticos e médicos, ficando com um total
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aproximando de 62.000 m², área máxima permitida pela legislação vigente para o
terreno existente (SOCIEDADE HOSPITAL SAMARITANO, 2002).
A evolução da área física pode ser observada na tabela 3 a seguir:

Tabela 3 - Evolução da área física do Hospital Samaritano de São Paulo
DESCRIÇÃO

ÁREA (m²)

EXPANSÃO

ANO DA OBRA

DURAÇÃO

Ala central
Ala Lane
Ala Norte
Garagem
Novo Prédio

10.000
5.000
12.000
5.000
30.000

1ª
2ª
3ª
4ª

1894 até 1950
1950
1990
2000
2007

Várias Fases
1 a 2 anos
1 a 2 anos
1 ano
2,5 anos

TOTAL

62.000 m²

-

-

-

Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2007).

O estudo de caso vai se concentrar na quarta expansão histórica e suas respectivas
obras de melhorias das instalações existentes e remanejamentos das instalações de
infra-estrutura (redes elétricas, gases medicinais, águas, infra-estrutura urbana, etc.)
O desafio na fase de planejamento foi encontrar soluções para uma ampliação
substancial em área construída, cuja obra pudesse conviver com serviços de
melhorias nas instalações e edificações pré-existentes, procurando minimizar o
impacto no funcionamento normal do hospital, nos edifícios vizinhos e entorno
imediato.
Além disto, com o mercado da saúde competitivo e mutável, o planejamento
procurou soluções de flexibilidade e adaptabilidade, visando não comprometer a
imagem e a saúde financeira da organização.
Para a realização dos primeiros estudos de localização e volumetria, foram
contatados três escritórios de arquitetura e, com base nas diretrizes da área de
logística do hospital, foram elaborados três estudos de localização do novo edifício
hospitalar, respeitando-se as premissas de adoção do maior potencial construtivo e
geração de mínimo impacto no funcionamento normal do edifício pré-existente.
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Após os estudos elaborados, na figura 4 a seguir apresenta a localização do
empreendimento, estando no meio do complexo hospitalar existente:

RUA VEIGA FILHO

Nova
Garagem

Ala Norte

RUA
CONSELHEIRO
BROTERO

Ala Lane
Novo

Atrium
LOCAL
Novo
Prédio

Ala Central

Figura 4 -. Planta de localização do empreendimento.
Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2006).

As soluções indicadas nos três estudos foram muito semelhantes, em razão das
premissas comuns definidas no Plano Diretor de Logística, com a definição de um
Novo Atrium Central, com serviços diversos e acessos aos elevadores,
estacionamentos e às outras alas, Ala Central, Ala Lane e Ala Norte, bem como ao
Novo Prédio, batizado preliminarmente de Ala Higienópolis.
Há inclusive, previsão para ampliações futuras, por exemplo, com a demolição da
Ala Central para dar lugar a Nova Ala e assim sucessivamente, sempre ao redor do
Novo Atrium Central, mantendo a modularidade do projeto. Na condição da
legislação atual, entretanto, não poderá ser considerada expansão da área.
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4.1.4 Planejamento e projeto da quarta ampliação

Para a realização do planejamento, projetos e obras, o Hospital Samaritano
contratou renomadas empresas das áreas construção civil e de arquitetura geral e
hospitalar, que utilizaram o que há de mais moderno no mercado em termos de
segurança de construção (para administrar as dificuldades técnicas existentes),
arquitetura, design e tecnologia. Além disto, não poupou contratação de consultores
especialistas.
O projeto, além de instrumento de decisão sobre as características
do produto, influi diretamente nos resultados econômicos dos
empreendimentos e interfere na eficiência de seus processos, como
informação de apoio à produção. (MELHADO, 2005)

Uma empresa de arquitetura especialista em hospitais participou como consultora do
projeto em arquitetura hospitalar e elaborou o Plano Diretor de Gestão de Espaços &
Tecnologias. Outra empresa de arquitetura geral desenvolveu o projeto arquitetônico
e coordenou os projetos complementares de engenharia.
Uma empresa especialista em projetos de engenharia coordenou os projetos de
instalações e consultores técnicos.
Uma construtora do Brasil elaborou a engenharia de valor durante a confecção dos
projetos executivos. Uma segunda construtora do Brasil ficou responsável pelo
gerenciamento da obra e elaborou engenharia de valor na fase inicial de construção.
A construção do novo prédio hospitalar está a cargo de uma terceira construtora do
Brasil, com experiência em construção de hospitais de grande porte.
A Coordenação Geral do projeto está a cargo da Comissão de Patrimônio com o
apoio da Diretoria (Conselho) e operação das Superintendências do Hospital
Samaritano.
Para a elaboração do planejamento e projeto foi levada em consideração toda a
evolução física do Hospital.
Contou com a participação ativa da Diretoria do Hospital e da Comissão de
Patrimônio, estatutária, composta por diretores e administradores da Instituição, que
acompanharam todas as etapas de planejamento e projeto.
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A Comissão de Patrimônio se reúne periodicamente para tomar todas as decisões
estratégicas sobre o novo empreendimento.
A Comissão de Patrimônio, no início de 2002, sabendo das necessidades
estratégicas de modernização das áreas físicas existentes e das necessidades de
expansão de áreas novas, definiu 3 linhas mestras de trabalho para o MPHS:

1. Melhorias das instalações existentes;
2. Reformas para aumento de receitas;
3. Construção do novo prédio hospitalar.

Para o direcionamento do planejamento e projeto das obras de melhorias, aumento
de receitas e construção de novo prédio hospitalar, foi elaborado um Plano Diretor
de Logística, no segundo semestre de 2002, abordando todo o complexo hospitalar:

•

definidas as melhorias das áreas nos três prédios existentes;

•

melhorias e reduções de custos na Central de Utilidades (CUT);

•

melhorias no estacionamento e;

•

planejado o local da construção do Novo Prédio Hospitalar.

Para o direcionamento da incorporação de tecnologias médicas, foi elaborado um
Plano Diretor de Espaços e Tecnologias, no primeiro semestre de 2003, abordando
todo o complexo hospitalar e alinhado ao planejamento estratégico da instituição.
Novo Plano Diretor de Espaços e Tecnologias foi elaborado em maio 2008,
atualizando o anterior e norteando os investimentos em tecnologias para os
próximos anos.
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4.1.5 Maquete modular logística
Para orientar o planejamento e projeto do empreendimento foi necessária a
visualização logística de todo os grandes movimentos físicos do complexo
hospitalar.
Para isto, foi construída uma Maquete Modular Logística, em escala 1:100, fácil de
ser levada para uma sala de reuniões, pronta para explicar para os presentes quais
seriam os movimentos físicos, retirando partes dos prédios existentes e colocando
outras no lugar, mostrando espacialmente a melhor seqüência a ser feita visando
minimizar os impactos na operação do hospital.
Pode-se observar a Maquete Modular Logística na fotografia 2 a seguir:

Fotografia 2 - Maquete Modular Logística do Empreendimento e
Luis Fernando Andrade de Almeida, Superintendente
de Logística e Suprimentos.
Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2003).

A utilidade da Maquete Modular Logística foi grande, não somente do ponto de vista
de vender a idéia para os stakeholders, mas principalmente, para analisar com as
áreas técnicas os possíveis impactos da futura obra, recebendo de médicos e
demais técnicos, orientações / sugestões de melhorias no plano de ataque da obra,
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bem como cuidados / recomendações a serem incorporadas em projetos
arquitetônico e de engenharia futuros.
Após aprovação dos macro-movimentos logísticos, a engenharia logística do
hospital elaborou uma lista de investimentos de melhorias e obras a serem feitas nos
prédios existentes, em paralelo à elaboração dos projetos executivos do novo prédio
hospitalar.
O foco foi melhorias da confiabilidade de infra-estrutura, o aumento de receitas
liberando áreas para mais produção médica e reduzindo custos / desperdícios em
áreas de energia e águas.
A Comissão de Patrimônio e a Diretoria do Hospital Samaritano definiram um five
year plan de melhorias e reformas, que foi tangibilizado em ações trimestrais, de
2003 até 2007.
Foi realizado também um diagnóstico do parque tecnológico instalado; elaborado
plano de recuperação, compra e sucateamento de equipamentos médicos.
Após a definição da localização destes equipamentos médicos, com cronogramas de
movimentos físicos no tempo, foi elaborada a lista de projetos e obras descriminadas
em cronogramas trimestrais de 2003 até 2007, conforme o quadro 21
exemplificando o ano de 2003, a seguir:

1º trimestre 2003
MELHORIAS DAS
INSTALAÇÕES
Reforma das UTIs
Reforma Quartos
REFORMA PARA
AUMENTO DE
RECEITAS
Remanejamentos
Compra de RaioX-1
CONSTRUÇÃO
NOVO PRÉDIO

2º trimestre 2003

2º trimestre 2003

2º trimestre 2003

Reforma das UTIs
Reforma Quartos
Sistemas Incêndio

Reforma das UTIs

Reforma das UTIs

Sistemas Incêndio

Geração Energia

Aumento Quartos
Compra de RaioX-2

Remanejamentos
Aumento de UTI

Remanejamentos
Compra Monitores

Novo Data Center
Nova Entrada Água
Novo Prédio
Novo Prédio
Novo Prédio
Novo Prédio
Quadro 21 - Exemplo de cronograma de obras, incorporação tecnológica e novo prédio.
Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2003).
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Os macro-cronogramas dos Planos Diretores possibilitaram a adequação das
prioridades de projetos e uso dos recursos financeiros, otimizando o fluxo de caixa.

4.1.6 Obras planejadas

As obras de melhorias das instalações existentes foram planejadas e
executadas dentro dos Planos Diretores, e se iniciaram em 2002, terminando em
2007.
Obras de melhorias nas instalações da Central de Utilidades (CUT) foram
realizadas, visando criar mais confiabilidade nas redes de distribuição de energias,
gases medicinais e águas. Substituição de equipamentos mais econômicos e
instalação de nova entrada de energia elétrica e nova entrada de águas, para reduzir
custos e suportar o aumento de demanda do complexo hospitalar, estão previstas
para terminar em 2008.
Após análise da segurança da Matriz de Utilidades do Hospital Samaritano (tabela
analítica das formas de recebimento e distribuição de energia, águas e gases,
avaliando as redundâncias e riscos de suprimentos), os sistemas e equipamentos
redundantes necessários de utilidades foram comprados e instalados para garantir o
suprimento em situações adversas. Nesta obras de infra-estrutura, sempre foram
consideradas as interferências com as expansões futuras, levando em conta as
utilidades, fluxos de pessoas, equipamentos e materiais, além de capacidades
produtivas a serem balanceadas.
Como balanceamento de capacidades, a reforma e ampliação da Central de
Materiais Esterilizados (CME) localizada na Ala Central, por exemplo, foi executada
em 3 anos de obras, com a operação da CME em pleno funcionamento. Esta obra
dentro da CME foi realizada em 5 fases, sem interferências na qualidade e
segurança, sendo planejada para abastecer tanto os 3 Prédios Existentes como o
Novo Prédio Hospitalar quando em funcionamento, previsto para o final de 2009.
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Outro exemplo de melhoria foi a reforma da hotelaria hospitalar. As reformas foram
iniciadas na Ala Lane, com a adequação de todos os quartos de enfermaria, que
foram transformados em suítes, com modernas instalações médico – assistenciais.
Foi criada uma Nova Recepção Central, foi executada uma remodelagem do
Restaurante Comercial para atender os visitantes e acompanhantes e o Refeitório
dos colaboradores foram inteiramente reformado.
Todas as 10 salas do Centro Cirúrgico foram reformadas, com a operação em pleno
funcionamento, sem nenhuma intercorrência para os pacientes. A Unidade de
Terapia Intensiva Adulto (UTI) foi remodelada, com a criação de novos quartos
confortáveis nas Unidades Semi-Intensivas. Novos equipamentos médicos foram
comprados e incorporados nas UTIs e no Centro Cirúrgico.
Um Novo Data Center foi construído, planejado para suportar o crescimento do
complexo hospitalar com a entrada do Novo Prédio. Um Novo Banco de Sangue foi
construído, liberando áreas estratégicas para a expansão dos negócios.

As obras para reformas para aumento de receitas foram planejadas e executadas
dentro dos Planos Diretores, se iniciaram em 2002 e se estima o término em 2008.
Nesta obras, sempre foram considerados estudos de mercado, priorizando as
atividades mais lucrativas por metro quadrado, fazendo-se um diagnóstico da
ocupação do complexo e priorizando a ocupação dos espaços com áreas médicoassistenciais no lugar de áreas administrativas que deveriam ser deslocadas para
locais não estratégicos.
O primeiro passo foi o aluguel de várias áreas externas ao hospital, nos seus
arredores, para remanejamento de áreas administrativas e eventualmente áreas
médico-assistencias que não se encaixavam no complexo hospitalar.
Estes locais alugados foram alocados para as seguintes áreas:

•

recursos humanos;

•

suprimentos;

•

aprimoramento de enfermagem;
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•

fisioterapia;

•

qualidade corporativa;

•

salas de reuniões;

•

salas de engenharia;

•

salas de pequenos procedimentos médico-assistencias;

•

central de guias de convênios.

O resultado alcançado por estas ações de liberação de espaços, combinadas com
ações médicas-administrativas-comerciais, foi um aumento de faturamento na ordem
de 50% em 5 anos, isto num mercado com preços altamente competitivos
(SOCIEDADE HOSPITAL SAMARITANO, 2007).
Isto foi alcançado com o remanejamento de áreas não lucrativas (áreas
administrativas, de apoio, de estoques, etc.) e criação de novas áreas médicoassistenciais, criando mas leitos de UTIs, mais quartos, criando áreas para atrair
novas equipes médicas e conseqüentemente mais clientes:

•

aumento de 1 sala de cirurgia;

•

aumento de quartos privativos na Ala Lane;

•

criação de uma Nova UTI Infantil;

•

aumento de 1 sala de medicamentos no Pronto Socorro Adulto;

•

aumento de 1 sala de atendimento aos clientes (Client Care);

•

criação da Sala de Telemedicina;

•

criação da Sala do Ouvido Biônico;

•

criação de mais leitos na UTI Neonatal;

•

criação de mais quartos na Ala Norte com a saída de área administrativas.
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As obras de construção do novo prédio hospitalar priorizou o uso otimizado dos
espaços existentes, interligado aos três prédios existentes, e se tornou uma
necessidade estratégica e um desafio superior, considerado por ser um projeto de
alta complexidade, que exigia muito planejamento e experiência dos profissionais
que seriam envolvidos na sua concepção.
Os primeiros estudos de localização do empreendimento apontavam para a
construção em terreno interno ao complexo hospitalar já existente no bairro de
Higienópolis. A localização era de vital importância para a direção do hospital avaliar
os impactos na operação existente, bem como a viabilidade técnica-econômicofinanceira do projeto.
Foi recomendado pela direção a contratação de três arquitetos de renome na área
hospitalar, com as diretrizes de apresentar um estudo preliminar de localização e
tamanho da área construída, interligando este Novo Prédio aos 3 Prédios Existentes,
aproveitando o máximo do potencial construtivo do terreno e com o mínimo impacto
operação.
Após meses de trabalho, no primeiro semestre de 2004, três empresas de renome
no ramo de construção de edifícios hospitalares apresentaram as suas propostas de
localização e forma para a Comissão de Patrimônio do hospital. A boa surpresa foi
que as três propostas eram muito semelhantes e indicavam uma solução única para
a localização e forma do Novo Prédio Hospitalar.
Após avaliação detalhada, com análises técnicas, mercadológicas e econômicofinaceiras da Comissão de Patrimônio, decidiu-se pela contratação de uma empresa
de arquitetura geral, pela experiência em projetar outro grande hospital em São
Paulo, com apoio de consultoria hospitalar de outra empresa de arquitetura
hospitalar.
O contrato para a elaboração do projeto arquitetônico, coordenação de projetos
complementares e consultores foi assinado em setembro de 2004 com a empresa
de arquitetura geral.
O projeto do empreendimento foi planejado com a diretriz de ser executado em 2
etapas:
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Etapa I – Preparação do Terreno: remanejamento das instalações existentes,
preparação de utilidades para os três Prédios Existentes e para o Novo Prédio
Hospitalar, remanejamento de árvores e demolições de pequenas edificações de
apoio logístico (estoques, etc.).

Etapa II – Construção do Novo Prédio Hospitalar: execução das contenções,
escavações, fundações, para, então, começar a construção de 15 pavimentos em 2
fases (Fase 1 = 10 andares. Fase 2 = terminar os 15 andares).

É possível ver os três prédios existentes nas alas atuais e a maquete eletrônica do
Novo Prédio Hospitalar, comparando-se a fotografia 3 com a figura 5 a seguir:

Fotografia 3 - Local do empreendimento
Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2005).
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Figura 5 - Maquete eletrônica no local do empreendimento
Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2005).

4.1.7 Características do projeto

As principais diretrizes do Novo Prédio Hospitalar eram para ele ser planejado e
projetado visando:

•

uso máximo do potencial construtivo de forma modular (funcionamento
de parte da construção enquanto termina o restante);

•

construção de pavimentos flexíveis (que possibilitam readequações de
áreas, com adaptações mínimas e rápidas, permitindo o acompanhamento
das tendências e demandas do mercado de saúde);

•

mínimo impacto na operação existente e vizinhança;

•

após a ocupação, prevista para uma vida útil de pelo menos 50 anos, ter
baixos custos de operação, de manutenção e de renovação médicotecnológica e;

•

englobar conceitos de sustentabilidade.
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4.1.7.1 Projeto modular

Os pavimentos modulares significam que o hospital poderá operar as áreas que vão
ficando prontas, com alvarás parciais, para otimizar as receitas e fluxo de caixa.
Inicialmente, com a previsão de construção de 10 pavimentos, numa fase 1 e
posteriormente a conclusão de mais 5 pavimentos, totalizando 15 pavimentos,
chamada de fase 2, demonstra a modularidade do projeto.
Para viabilizar esta diretriz, todo o prédio foi dimensionado para abastecimento de
águas por caixas d’águas pressurizadas e subterrâneas.

4.1.7.2 Projeto flexível

Os pavimentos flexíveis, para atender às novas demandas de mercado, permitirão
fazer uma nova UTI, um novo Centro Cirúrgico, novos quartos ou novos consultórios
a qualquer momento, conforme a necessidade de mercado, com adaptações
mínimas e rápidas nas áreas existentes, economizando recursos de tempo, dinheiro
e com baixo impacto na operação existente.
Os projetistas de instalações e a consultoria hospitalar foram de vital importância
nesta diretriz, dimensionando as instalações elétricas, hidráulicas, telemática e
demais necessárias, prevendo layouts futuros inexistentes na concepção do projeto
de instalações.

4.1.7.3 Projeto com mínimo impacto na operação e vizinhança

O planejamento de projeto, para proporcionar o mínimo impacto na operação e
vizinhança, era um desafio que necessitava de informações técnicas de arquitetos,
engenheiros projetistas, consultores especializados, construtoras para engenharia
de valor, além é claro, da cultura e detalhes da operação do hospital, bem como do
histórico das reclamações dos vizinhos.
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Basicamente o foco de projeto foi em evitar interrupções das utilidades, em gerar o
mínimo de poeiras, ruídos, vibrações, interferências com a operação existente e a
comunidade vizinha. Nas decisões de planejamento e projeto foi sempre
considerada a segurança máxima das instalações e infra-estrutura para dar
segurança aos pacientes, pessoas operando no complexo hospitalar e comunidade
vizinha.
Foram criadas soluções técnicas de isolamento de acesso à área, implantação de
janelas acústicas e estanques à poeira, demolições controladas (desmontagens
controladas), execução de contenções e fundações que não trazem vibrações ao
solo, etc.
Todo o acompanhamento técnico da obra, por motivos de segurança, foi feito por
profissionais especializados em cada uma das áreas, reforçando a equipe técnica
das construtoras, respeitando os horários das 8h até 17h e não são feitas nos finais
de semana, salvo necessidades emergenciais, comunicadas com antecedência. O
quadro 22 a seguir resume as principais ações:

OBJETIVOS DE MÍNIMO IMPACTO

TECNICAS ADOTADAS

Operação

Os projetos foram planejados para tal

Ruído e Poeira

Janelas Especiais e horários controlados

Demolições

Ferramentas e Planos Especiais Desmontagem

Contenções

Uso de Estacas Secantes (menos vibração)

Escavações

Uso de Patamares de solo (mais taludes)

Canteiro

Treinamento e Educação das Pessoas

Vizinhança

Lavagem de caminhões e demais ações
Controle de CO2 e Destino de Resíduos

Ambiente

Termo de Compromisso Ambiental (TCA)
Plano de Melhoria Ambiental (PMA)
Plano de Reuso de Águas Pluviais

Quadro 22 - Medidas técnicas preventivas para minimizar impactos da obra
Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2005).
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4.1.7.4 Projeto com baixos custos na operação, manutenção e renovação
médico-tecnológica
Uma das diretrizes importantes para a coordenação dos projetos feita pela
arquitetura geral foi a definição da direção do hospital que o empreendimento
deveria ser conceituado para operar em baixo custo, ter manutenção de baixo custo
e proporcionar renovações físicas e tecnológicas de baixo custo.
Para isto, a arquitetura de consultoria hospitalar foi de vital importância, pois,
direcionava os assuntos técnicos relativos à operação, manutenção e renovação de
equipamentos hospitalares.
Da mesma forma, a presença de uma construtora de renome executando
engenharia de valor, não só durante o projeto, mas também planejando e simulando
a construção do Novo Prédio Hospitalar, contribuiu de maneira significativa para
redução de custos de obras e equipamentos, bem como orientou assuntos técnicos
relativos à forma de operação, manutenção e renovação do empreendimento do
ponto de vista de engenharia.
O hospital contratou também uma segunda construtora para gerenciar os projetos
nos estágios mais avançados, ou seja, a partir dos projetos executivos já
elaborados. Esta construtora também foi contratada para simular a execução da
obra, como se ela própria fosse construir o empreendimento.
A construtora gerenciadora da obra ficou de fazer engenharia de valor, mais uma
vez, e propor mudanças de engenharia sem perda de qualidade. As sugestões
foram acatadas pela direção do Hospital e proporcionaram os seguintes resultados,
mostrados no quadro 23 a seguir:

DESCRIÇÃO

VALOR R$

Custo da Engenharia de valor
Economias Geradas
Equipamentos

em

R$ 70.000,00
Projetos

e

R$ 300.000,00

Quadro 23 - Resultado da engenharia de valor da gerenciadora
Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2006).

88

Na seção 4.2.3 – Gestão das Dificuldades Técnicas deste trabalho, estão os
depoimentos dos projetistas em relação aos destaques, desafios e inovações que
incorporaram nos projetos visando redução de custos e facilidades de manutenção e
renovação.

4.1.7.5 Projeto com conceitos de Sustentabilidade

O hospital contratou engenheiros e consultores especialistas para trabalhar junto
com os arquitetos, consultoria hospitalar e construtoras, para garantir que o
planejamento

e

o

projeto

do

empreendimento

tivessem

conceitos

de

sustentabilidade.
O quadro 24 a seguir mostra os principais projetos e seus respectivos destaques de
projetos para a sustentabilidade:

PROJETOS

Terreno,Demolições,Contenções,Escavações,
Fundação
Estruturas de Concreto
Estruturas Metálicas

Instalações Gerais e Economias de Utilidades

Elevadores Inteligentes

SUSTENTABILIDADE
continua
As contenções foram projetadas para
evitar vibrações nos prédios existentes
Concreto resistente ao fogo e reforçado
onde deverá existir equipamentos com
blindagem eletromagnética
Lajes metálicas estratégicas para evitar
custos futuros de instalações de arcondicionados
Reuso de águas de banhos e pias além
de reaproveitamento de águas de
chuvas. Automação para economias
de energia. Estações ETA e ETE .
Elevadores
otimizados
para
economizar energias e adequar fluxos
de pessoas e atender chamadas
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PROJETOS

Estrutura Viária e Impacto Ambiental
Projetos de áreas produtivas de alimentos

Esquadrias e vidros

SUSTENTABILIDADE
conclusão
Mínimo Impacto Ambiental no sistema
viário e comunidade local
Projetos econômicos para áreas de
alimentos. Depósitos de resíduos e
estoques adequados. Ventilação da
cozinha posicionada adequadamente.
Vidros auto limpantes para economizar
custos de manutenção

Segurança Patrimonial e Incêndio

Central de Segurança 24 horas com
gravação
e
monitoramento
das
entradas, corredores e saídas

Acústica Ambiental e Conforto acústico

Acústica Ambiental para vizinhos e
comunidade que vai ao hospital

Projetos de Impermeabilização

Projetos de Impermeabilização
áreas de jardins e sacadas.

em

Projetos de Luminoténica e Conforto luminoso

Projetos de Luminoténica e Conforto
para economizar energia elétrica e
adequar ambiente à variação da luz
solar
Quadro 24 - Projetos de consultores especialistas e sustentabilidade
Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2006).

4.1.8 Características do novo prédio hospitalar

A Direção do Hospital definiu que o estilo arquitetônico do Novo Prédio Hospitalar
deveria ficar em harmonia com os 3 blocos de prédios existentes, que seriam
preservados.
O paisagismo, luzes e cores terá a função de harmonizar os prédios da região (do
início do século XX) com o novo edifício, trazendo para o bairro de Higienópolis mais
valorização estética.
Os dados gerais do projeto executivo são:
•

Estilo arquitetônico contemporâneo com conceitos de sustentabilidade;

•

32.000 m² de Construção, menos 2.000 m² de Demolições;

90

•

Heliponto + 15 Pavimentos com flexibilidades + térreo + subsolos;

•

30 meses de obras em 2 etapas;

•

premissas de total segurança e baixo impacto na operação existente;

•

Investimentos: recursos próprios do Samaritano e do BNDES.

A descrição da ocupação prevista do empreendimento foi definida conforme o
quadro 25 a seguir, que mostra a ocupação real, quando do momento da
inauguração:

ANDAR

DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO PREVISTA

OCUPAÇÃO REAL

16º nível
15º
14º
13º
12º
11º
10º
09º
08º
07º
06º
05º
04º
03º
02º
01º

Heliponto + Casas de Máquinas
Administração
Quartos de Internação
Quartos de Internação
Quartos de Internação
Quartos de Internação
Restaurante / Lanchonetes
UTIs
Casa de Máquinas / Apoios
Centro Cirúrgico
Assistencial / Administração / Almoxarifados
Serviços Nutrição /Gastronomia / Refeitórios
Centro de Diagnósticos
Centro de Diagnósticos / Novo Atrium
Sala de Maquinas/ Estacionamentos
Centro Estudos Médicos / Adm /
Estacionamentos
Terreoº
Estacionamentos / Caixas Dáguas
1º Sub
Docas / Central Distr.Farmácia /
Estacionamentos
2º Sub
Estacionamentos
3º Sub
Estacionamentos
Quadro 25 - Descrição da ocupação prevista no empreendimento
Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2005).

Fixo
Flexível
Flexível
Flexível
Flexível
Flexível
Fixo
Flexível
Fixo
Flexível
Fixo
Fixo
Flexível
Flexível
Fixo
Fixo
Fixo
Fixo
Fixo
Fixo

A ocupação prevista do edifício se iniciou com a colocação do monumento
logístico, definido como o serviço de nutrição, no 5º andar, único lugar possível que
atendia o máximo das premissas de otimização de custos dos fluxos de pessoas e
alimentos, respeitando os demais andares de assistência médica.
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Acima do quinto andar, os custos aumentavam e perdia-se receitas. Abaixo do 5º
andar, o centro de diagnósticos ficava mal posicionado, aumentando custos de
fluxos de pessoas e as garagens ficavam comprometidas.
No quadro 26 a seguir, mais conceitos de sustentabilidade estão descritos e os
respectivos benefícios que vai proporcionar aos usuários do empreendimento:

DESCRIÇÃO DE CONCEITO DE
SUSTENTABILIDADE

Novo Fluxo de Veículos

Maior Estacionamento com manobristas

Novas Docas de Recebimentos

Nova Recepção com Novo Atrium

Novas Cores, Novo Paisagismo e Nova
Iluminação do Complexo Hospitalar.

BENEFÍCIOS AOS USUÁRIOS
continua
Proporcionar mais conforto e menos espera
para os clientes, médicos e acompanhantes.
Existirão manobristas para receber os carros e
encaminhar para os estacionamentos.
Facilitar entrada para não perdermos receitas
por desistência de acesso. Foi projeto um
número adequado de vagas com orientações da
Companhia de Engenharia Tráfego de São
Paulo (CET).
Melhorar controle e segurança de acessos,
menos barulhos para comunidade, localizando
as
docas
em
áreas
confinadas
do
empreendimento. Melhorar a área para os
estoques da Farmácia e Almoxarifados.
Proporcionar aos clientes uma área de
conveniência e bem-estar, centralizar e criar
novos serviços diferenciados aos clientes,
centralizar atendimento da internação com
redução de custos de recepção para todo o
complexo. Novo Atrium centraliza as entradas e
saídas do complexo hospitalar sendo localizado
em região central do complexo para otimizar
expansões futuras.
Melhorar a visibilidade do Hospital para a
comunidade e proporcionar bem-estar. Melhorar
atratividade do Hospital. As luzes do atrium por
exemplo, controlam a luminosidade de acordo
com a intensidade da luz solar. Corredores e
quartos dos pacientes tem planejamento de
luminotécnica para melhor conforto visual das
pessoas.

92

DESCRIÇÃO DE CONCEITO DE
SUSTENTABILIDADE

Novos Elevadores + Novo Elevador de
Bombeiros

Centralização dos Serviços de Diagnósticos
e Terapias (SADTs)

Andares Flexíveis

Construção Modular

Localização de empreendimento

BENEFÍCIOS AOS USUÁRIOS
continuação
Resolver problemas de fluxos entre as Alas
Assistenciais, dividindo o fluxo de pacientes e
acompanhantes dos fluxos administrativos e de
apoio (higiene e manutenção, por exemplo).
Diminuir tempo de espera. Melhorar a
Segurança contra incêndio com elevadores que
funcionam para os bombeiros durante o fogo.
Reduzir custos e melhorar os serviços aos
clientes, centralizar a marcação e entrega de
exames diagnósticos. Realizar vários
procedimentos diagnósticos no mesmo dia
Disponibilizar layouts preparados para qualquer
tipo de serviço médico. Facilitar a adaptação
para as futuras demandas de mercado.
Disponibilizar andares onde podemos ter um
Centro Cirúrgico, ou UTIs, ou Diagnósticos, ou
Consultórios, ou Administração de acordo com
as necessidades de mercado. Aumentar as
receitas no complexo aumentando de atuais 196
leitos para até 290 leitos.
Adequar as etapas das obras para otimizar o
Fluxo
de
Caixa
e
administração
de
contingências.
Facilitar a construção com baixo impacto na
operação atual e ligação com os prédios já
existentes.

Melhorar a atratividade do Hospital para os
médicos e novas tecnologias. Facilitar
Novo Centro de Estudos com Novo Auditório desenvolvimento de pessoal com redução de
custos operacionais. Oferecer cursos para a
para Eventos.
Comunidade. Criar a Universidade Corporativa.
Nova Área de Serviço de Nutrição e
Dietética (SND).

Novo Restaurante Médico e Novas
Lanchonetes para Clientes.

Reduzir Custos de Produção, Melhorar serviços
de nutrição e gastronomia aos pacientes, com
melhoria na distribuição térmica de alimentação
Melhorar atratividade do Hospital para os
médicos e acompanhantes. Aumentar eventos
médicos.
Melhorar
atendimento
para
acompanhantes e visitantes.
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DESCRIÇÃO DE CONCEITO DE
SUSTENTABILIDADE

Nova Usina de Geradores de Energia

Nova Entrada de Água com ETA, Novos
Reservatórios e Novas saídas com
tratamentos ETE.

Reuso de Águas de Reaproveitamento de
águas de chuvas.

Nova Entrada de Energia

Novos Quartos com Terraço.

BENEFÍCIOS AOS USUÁRIOS
conclusão
Proporcionar Economias na conta de luz.
Melhorar a autonomia de energia de todo o
complexo hospitalar.
Melhorar a Qualidade de água (sujeiras) e
autonomia para problemas contingentes.
Redução custos de manutenção de sistemas
(filtros). Economizar conta de água (esgoto)
Economizar conta de água com reuso de
águas de pias e chuveiros para sanitários e com
reaproveitamento de com água de chuva para
sanitários e jardins.
Melhorar a qualidade da energia (estabilidade
de tensão). Redução de custos de manutenção
de equipamentos-médicos e no-breaks.
Melhorar o conforto e bem-estar dos pacientes
alem de espaços mais modernos.

Quadro 26 - Conceitos de sustentabilidade versus X Benefícios aos usuários do
empreendimento
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Sociedade Hospital Samaritano (2007).

4.2 Gestão do planejamento, projeto e construção do empreendimento

Adotou-se uma metodologia moderna de coordenação de planejamento, projeto e
construção do empreedimento. Foram utilizadas boas práticas e padrões de
qualidade mundiais. A Sociedade Hospital Samaritano autorizou a divulgação dos
dados dessa dissertação, comprovado em carta (Anexo A).

4.2.1 Gestão de planejamento e projeto

A Coordenação Geral do Empreendimento ficou a cargo da Superintendência do
Hospital Samaritano, com apoio estratégico da Comissão de Patrimônio e Diretoria
do Hospital.
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Para isto, foi criada uma Estrutura Organizacional, especialmente para a gestão de
planejamento e projetos do empreendimento (Anexo B).
As reuniões de coordenação de planejamento e projetos eram realizadas todas as
quintas-feiras pela manhã, das 9h até 12h, no escritório da Empresa de Arquitetura
Geral, com todas as empresas envolvidas.
Todas as 15 empresas projetistas e consultores eram convidadas para a reunião
semanal e se encontravam para discutir os assuntos de seus interesses e tirar
dúvidas com o Hospital, representado pela Superintendência de Logística e
Suprimentos.
No começo, foi contratada uma construtora pelo Hospital para fazer o papel de um
executor da obra e atuar com sugestões de engenharia de valor, não só na definição
de equipamentos, bem como na definição do plano de ataque da execução da obra.
Muitas vezes, os projetistas mudaram seus projetos por causa de otimização dos
processos construtivos e materiais disponíveis.
Mais para o final do projeto, o hospital contratou a segunda construtora para
gerenciar a finalização dos projetos executivos e posteriormente gerenciar a própria
obra.
Além desta missão, o hospital inovou e contratou dois meses de simulação de uma
outra construtora para simular a construção real do hospital e revisar novamente os
projetos antes de sair para concorrências com as construtoras convidadas.
Outro destaque de planejamento e projeto foi que as reuniões de coordenação com
os projetistas e consultores eram abertas com muitas discussões técnicas e estes
princípios foram mantidos até o final dos projetos, com respeito pelas opiniões
técnicas de cada especialista e desempate, quando necessário, do Hospital.
A sinergia técnica dos projetistas e consultores, com mais de 25 anos de experiência
média, foi um dos grandes fatores de sucesso do projeto.
Muitas alterações técnicas de projeto foram feitas como a opinião de vários
especialistas, visando sempre a segurança da execução da obra, com mínimo
impacto nos prédios existentes, os custos operacionais baixos pós-operação e
sustentabilidade do empreendimento.
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As atas eram feitas pela empresa de arquitetura geral e disponibilizadas para todos
os envolvidos via Internet para observações até 48h. Uma vez confirmado o
conteúdo das atas, a mesma era disponibilizada em site para consultas. Foi criado
um site na Internet para que todos os projetos e atas fossem disponibilizados e de
acesso a todos os projetistas e consultores.
As reuniões de projeto duraram quase mais de 2 anos, de set/04 até dez/06.
Completadas com 3 anos de planejamento, temos 5 anos de Planejamento e
Projetos (SOCIEDADE HOSPITAL SAMARITANO, 2007).
Todas as decisões estratégicas e algumas operacionais de grande impacto ao
hospital, eram comunicadas numa reunião mensal de patrimônio (reunião
operacional), com a participação do Diretor de Patrimônio e Diretor Financeiro,
Estatutários, juntos com os Superintendentes de Logística e Suprimentos,
Superintendente

Médico,

Superintendente

de

Controladoria

e

Finanças

e

Superintendente Geral, executivos responsáveis pela operação do hospital.
As decisões operacionais e estratégicas aprovadas em Reunião de Patrimônio eram
consolidadas na Comissão de Patrimônio (reunião estratégica estatutária), pelo
menos uma vez a cada quatro meses, com a presença dos membros da reunião de
patrimônio, Diretores Médicos e o Diretor - Presidente do Hospital.
As decisões estratégicas aprovadas em Comissão de Patrimônio eram referendadas
na Reunião de Diretoria (Reunião do Conselho) que se reunia uma vez por mês.
As decisões estratégicas da Diretoria, eram comunicadas em reunião de Assembléia
Geral anual dos Sócios Contribuintes (reunião que ocorre em abril de cada ano ou
reuniões extraordinárias) e normalmente referendadas pela confiança obtida em
todo o processo da Comissão de Patrimônio.
Todas as aprovações de contratações de projetos e construtoras, compra de
equipamentos e contratação de serviços, passam por um Comitê Executivo de
Obras, Equipamentos e Serviços, composta por quatro Superintendentes Executivos
que recebem as propostas lacradas e definem as contratações necessárias para o
bom andamento do MPHS.
Mensalmente, o setor de Auditoria Interna (estatutário) do hospital faz amostragem
de contratos e pagamentos, verificando se todas as etapas foram seguidas e se toda
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a documentação está em ordem, com atas, assinaturas dos gestores, orçamentos
aprovados, etc.
Estas estruturas de controle, transparência e auditoria, transformam o processo de
contratação das obras e projetos mais demorados, porém, com mais segurança
técnica, comercial e legal.
Além disto, nenhuma margem para fraudes foi possível, pois todas as decisões são
tomadas por pelo menos quatro executivos seniores com apoio de seus gestores
diretos, com relatórios mensais para a Diretoria.
Isto tudo é uma ótima herança de um hospital com 114 anos de existência, correto
nos uso dos recursos, e que presta contas para a comunidade de associados, além
de prestar contas ao governo por ser uma entidade filantrópica.
Quando os projetos foram finalizados, a empresa Construtora Gerenciadora efetuou
uma segunda análise de engenharia de valor.
Após esta análise e adequação de projetos, as 6 empresas construtoras finalistas
receberam todos os projetos executivos, descritivos, lista detalhada de perguntas
especiais (Apêndice A) visitaram o local com suas equipes e as propostas vieram
lacradas ao Hospital.
Abertas as propostas, com acompanhamento de auditorias, fixou-se em quatro
empresas finalistas pelo critério técnico-comercial.
As propostas das finalistas foram equalizadas e elas repetiram suas visitas técnicas
ao Hospital, visitando as instalações para avaliar os remanejamentos e cadastros de
redes de distribuição necessários.
Novamente novas propostas lacradas foram enviadas ao Hospital Samaritano para
nova concorrência.

A qualidade dos projetos executivos mostrou ser um diferencial, quando
observou-se um equilíbrio de preços entre as propostas das quatro construtoras
finalistas, com a pequena variação de preço máximo garantido proposto:
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•

Preço Máximo Garantido (PMG) = R$ 54,4 milhões +/- 3,0% (SOCIEDADE
HOSPITAL SAMARITANO, 2006).

Todo o material e o histórico deste processo foram apresentados à Comissão de
Patrimônio e posteriormente à Diretoria, com 15 pessoas participando do processo
de decisão da construtora vencedora.
Optou-se pela construtora usando-se os motivos de empate comercial e desempate
técnico favorável pela sua experiência em realização de obras equivalentes, durante
8 anos, em Hospital de grande porte em São Paulo.

4.2.2 Gestão da qualidade dos projetos

Para manter a qualidade dos projetos em alto nível profissional o Hospital
Samaritano não poupou recursos.
Mobilizou experientes arquitetos, engenheiros e consultores do país, com média de
mais de 25 anos de experiência no mercado nacional e internacional.
O Hospital também elaborou estudos preliminares de localização e volumetria,
discutiu com os clientes internos (corpo clínico, administradores hospitalares e
diretoria), pegou referências no mercado e colocou como apoio uma Empresa de
Arquitetura Hospitalar para prestar consultoria técnica aos presentes.
Todo o programa de ocupação e o escopo do Novo Prédio Hospitalar foram
discutidos com todas as lideranças do hospital, acatando sempre que possível às
exigências e necessidades dos presentes.
As reuniões de detalhamento de ambientes contou com a participação ativa e
aprovação de cada gestor administrativo correspondente à área em questão, sendo
registrada em atas todas as solicitações e sugestões de layout e funcionalidades.
A compatibilização de projetos foi feita semanalmente pela Empresa de Arquitetura
Geral com apoio das consultorias e das empresas de construção, num primeiro
momento, e depois pela gerenciadora da obra no final.
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As duas construtoras contratadas usaram as boas práticas do Project Management
Institute (2004) e os seus profissionais são diferenciados quanto à experiência em
obras.
Somados todos estes cuidados com a qualidade dos projetos, somou-se a
experiência da equipe de engenharia do hospital que também avaliou os projetos e
sugeriu modificações de melhorias, tanto de equipamentos, quanto de localização de
redes de distribuição de águas e gases, etc.
Para reforçar a qualidade dos projetos, as 4 empresas construtoras finalistas ficaram
de mostrar na apresentação final se elas tinham encontrado duvidas no projeto que
precisaria ser adequado ou alterado.
Todas as quatro empresas elogiaram a clareza de projeto, com qualidade e
compatibilidades de acordo, tanto que os orçamentos apresentados foram muito
parecidos (variação de +/- 3%), sem margens para especulações de futuros aditivos
e/ou

verbas

desproporcionais

de

contingências

(SOCIEDADE

HOSPITAL

SAMARITANO, 2006).
A qualidade durante a execução da obra vem do acompanhamento de duas grandes
construtoras do mercado, somadas ao acompanhamento dos consultores projetistas
de engenharia contratados para acompanhar partes críticas das obras.

4.2.3 Gestão das dificuldades técnicas

As dificuldades encontradas foram agrupadas em blocos, com as respectivas
soluções, com o objetivo de viabilizar o empreendimento.

4.2.3.1 Os desafios da ampliação

O

terreno

tem

um

declive

acentuado,

dificultando

acessos,

escavações,

movimentação de materiais, de equipamentos médicos e de pessoas. Métodos
modernos

de

execução

de

escavações,

fundações

e

contenções

foram

considerados no projeto e acessos especiais foram planejados. O lençol freático não
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é profundo, desafiando os projetistas de estruturas e instalações. Foram previstas
soluções de aproveitamento de águas de chuvas e subterrâneas, visando redução
do consumo de água da concessionária. O local da construção é cercado por
diversos prédios, novos e antigos, altos e baixos, o que levou à previsão de
procedimentos para evitar vibrações durante as escavações e realização das
contenções. Por condições de segurança contra infecção hospitalar, não pode haver
poeira nas proximidades das áreas médicas. Desta forma, previu-se que as janelas
devem ser seladas e que devem ser adotados tapumes especiais. Ruídos, odores
de gases, fumaça e tudo que possa trazer perturbações aos pacientes e
acompanhantes, devem ser minimizados, adotando-se técnicas construtivas
adequadas durante a execução da obra. De forma a minimizar o impacto na
vizinhança da obra, evitando-se maiores incômodos à comunidade de Higienópolis,
foram planejadas soluções de isolamento de ruídos, levando praticamente ao
confinamento da obra, além de restrições de horários de trabalho e fluxos de
pessoas.
Foi criada um Comitê de Vizinhança, de forma a manter um canal sempre aberto
de comunicações sobre o andamento da obra.
O projeto prevê a melhoria das instalações existentes, com serviços de
recuperação e remanejamento, além de execução de novas redes de distribuição de
energia e água, desde a entrada principal da Eletropaulo e Sabesp, até os pontos de
consumo, interligando-as às instalações pré-existentes, sem prejudicar a segurança
e as operações normais de funcionamento do edifício.
O empreendimento prevê uma ampliação de 100% de área construída, com
demolições e construções sincronizadas logisticamente em quatro etapas, sendo:

•

duas etapas de construção de um novo edifício hospitalar, com 32.000 mil
m² de área construída;

•

duas etapas de remanejamentos e reformas nos prédios pré-existentes,
iniciando-se em 2006 e previsão para conclusão em 2012.
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4.2.3.2 Condicionantes de projeto

Com a identificação das dificuldades da obra, com o planejamento efetuado e com
os movimentos logísticos listados no Plano Diretor de Logística (PDL), foi criada
uma lista de condicionantes de projetos, agrupadas para orientar os projetistas,
conforme quadro 27 a seguir:

CONDICIONANTES DE PROJETO
Maior uso do potencial construtivo
Projeto Modular em tamanho
Ambiente Hospitalar Flexível
Mínimo impacto nos prédios existentes

OBJETIVOS DO PROJETO
Aproveitar o máximo de área permitida
por lei
Não depender de acabar a obra para
entrar em funcionamento
Não depender do Plano de Negócios e
das oscilações de mercado
O Impacto das obras não pode
prejudicar as receitas devido à evasão
de clientes

Logística de entrada e saída equipamentos

Facilitar no futuro a renovação do parque
tecnológico instalado

Up-grade de Utilidades existentes

Melhorias das Instalações e redução de
custos

Criação do Novo Centro de Diagnósticos (CDG)
e Novo Setor Nutrição e Dietética (SND)

Melhorias de serviços assistenciais e
reduções dos custos de operação

Maior conforto e facilidade para estacionar e
acessar aos andares com elevadores

Estacionamentos com grandes espaços
e adequado número de elevadores

Economias de Operação

Projetos para redução de custos de
água, energia e fluxos de materiais e
pessoas.

Criação de Novo Atrium de Serviços e Recepção

Criar um espaço generoso para
convivência e serviços personalizados

Criação do Novo Centro de Estudos e Pesquisas
Avanço Tecnológico
Médicas
Quadro 27 - Condicionantes de projetos definidos pela administração do HS
Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2007).

Com os condicionantes de projetos, os projetistas determinaram a localização e a
volumetria para o novo edifício hospitalar, definindo-se a altura de 15 andares,
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considerando o máximo permitido pelo potencial construtivo e legislação vigente,
principalmente da Prefeitura e Corpo de Bombeiros.
O Plano Diretor de Logística indicava as áreas estratégicas que deveriam ser
remanejadas dos prédios existentes para o novo prédio, com a criação de novos
espaços nos prédios pré-existentes.
Indicava as diretrizes do que fazer durante a execução das obras, indo da situação
atual para a situação planejada, incluindo áreas que devem ser reformadas para a
geração de novos serviços, novas receitas e redução de custos operacionais.

4.2.3.3 Desafios, destaques e inovações no projeto de ampliação

Com o término dos projetos executivos, cada empresa projetista contribuiu com as
observações técnicas que descreviam os principais desafios dos trabalhos sob a sua
responsabilidade, os destaques e inovações de ser projeto, necessários para as
soluções dos problemas e premissas adotadas.
Nos quadros 28, 29, 30 e 31 a seguir, apresentam-se as observações apontadas,
respectivamente pelas empresas de arquitetura, de construção civil, de engenharia e
de consultorias.

EMPRESA

Arquitetura e
Gerenciamento de
Projetos ,

Consultoria
Arquitetura Hospitalar

DESAFIOS

DESTAQUES

Exigüidade do terreno
remanescente,
declives acentuados
do terreno e
coordenação e
compatibilização de
todos projetos

O hospital não
pode parar durante
a construção,
prédio isolado à
operação existente.

Distribuição
estratégica dos
shafts tornando as
áreas flexíveis em
seus usos, em
função de rumos do
mercado

Planejar o uso do
Centro de
Diagnósticos versus
Incorporação
Tecnológica ao longo
do tempo

Conhecimento da
cultura do
Samaritano e
adaptação das
soluções
arquitetônicas

Elaboração do Plano
Diretor de Espaços e
Tecnologias para
orientação logística.

Quadro 28 - Dificuldades das empresas de arquitetura
Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2007).

INOVAÇÕES
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EMPRESA
Engenharia de Valor e
Estudos Estratégicos

Engenharia de Valor e
Gerenciamento de Obra

DESAFIOS
Eng de valor sem
dados precisos e
sem os projetos
executivos.
Sincronismos com
os projetistas
Simular a
construção antes
de contratar a
construtora

DESTAQUES
Economias
geradas na ordem
de R$ 1,5 Milhões
antes de começar
a obra

INOVAÇÕES
Uso de Técnicas
Modernas de Eng de
Valor e vários
estudos energéticos
para orientações
estratégicas
Uso de Técnicas PMI
para Gerenciamento
de Obras/ Projetos e
compatibilização de
projetos
Janelas Acústicas e
Remanejamentos
das Instalações

Economias
geradas na ordem
de R$ 0,7 Milhões
antes de começar
a obra
Engenharia de Valor e
Executar a obra
Economias
Construção da Obra
planejada,
geradas ne ordem
mantendo a
de R$ 0,6 Milhões
qualidade, prazos e antes de começar
custos.
a obra
Quadro 29 - Dificuldades das empresas de engenharia de valor, gerenciamento e
construção
Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2007).

EMPRESA

Instalações

DESAFIOS

DESTAQUES

INOVAÇÕES

Dimensionamento das
instalações com leiautes
flexíveis e construção
modular

Sistemas de reuso e
aproveitamento de
águas de chuvas.
Economias de Energia

Sistemas de
economia de energia
e água.
Pressurização de
água.
Leveza e facilidade
de execução de
obras.
Execução da obra
em etapas
(construção modular)
Plano de Ataque na
construção das
paredes de
contenções do
terreno.
Plano de Ataque na
construção das
metálicas sem
parafusos visíveis.
Laje Metálica para C.
Cirúrgico

Dimensionamento das
estruturas com leiautes
flexíveis e construção
modular em terreno
difícil

Estruturas para
minimizar as rampas
com os prédios
Estruturas
existentes. Economias
de R$ 1,0 Milhões eng
valor
Dimensionamento das
Sistemas construtivos
estruturas com leiautes para evitar vibrações
Estruturas
flexíveis e construção
nos prédios existentes
Concreto
modular em terreno
durante a execução da
difícil
obra.
Dimensionamento das
Sistemas construtivos
metálicas com leiautes para facilitar a
Estruturas
flexíveis e construção
construção e
Metálicas
modular
manutenção das
metálicas e economias
de energias
Quadro 30 - Dificuldades das empresas de engenharia
Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2007).
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EMPRESA

Consultoria
Esquadrias e Vidros

Consultoria
Luminotécnica

Consultoria
Elevadores

Consultoria Acústica

Consultoria
Impermeabilização

Consultoria Incêndio

Consultoria Serviço
de Nutrição e
Dietética (SND)

DESAFIOS
Fixação dos caixilhos,
dificultados pelas
posições de certas
Peles de Vidro que
ficam “entre-vãos”
Adequação da
ambiência de cada
local às expectativas
psicológicas dos
usuários.
Dimensionamento dos
elevadores para
executar a obra em 2
fases de construção

Criação de soluções
personalizadas de
acústica para
ambientes externos e
internos.
Interface com o projeto
de arquitetura e
projetistas de
instalações. Integração
do projeto no contexto
dos projetos principais.
Implementação de
modernas e avançadas
medidas de segurança
contra incêndio.

Planejamento
integrado do Novo
Serviço de Nutrição e
Dietética, com o 4
áreas em sincronismos
logísticos

DESTAQUES
Fazer todos os
caixilhos em
sistemas de
painéis préfabricados e
montados já com
os vidros.
Otimização dos
custos de
instalação e
operação sistemas.
Satisfação
Psicológica dos
usuários.
Elevadores
dimensionados
com técnicas
modernas e uso de
elevador de
segurança p/
bombeiros.
Criação de
Soluções acústicas
para a Central de
Utilidades devido
proximidade dos
vizinhos
Preocupação com
a qualidade e
uniformização da
técnica construtiva,
usando materiais
pré-fabricados e
normalizados.
Modernos sistemas
de automação e
supervisão predial,
numa Central de
Segurança
Patrimonial. Seguiu
a nova NBR 7256
Uso de toda a
modernidade
possível dentro de
detalhes
operacionais

Quadro 31 - Dificuldades das empresas de consultorias
Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2007).

INOVAÇÕES
Uso no Novo Atrium
de vidros Auto
Limpantes, com
reduzida tensão
superficial
Iluminação difusa no
Novo Atrium,com
modulação da
aparência interna em
função da luz natural
Elevadores com
últimas inovações
tecnológicas,
rapidíssimos e
dotados de vários
recursos e serviços.
Criação de paredes
acústicas para isolar o
prédio em construção
dos prédios
existentes.
Utilização de sistema
impermeabilizante
nos pavimentos com
argamassa
elastomérica.
Aplicação de
engenharia consultiva
em segurança contra
incêndio,
subordinando os
projetos executivos a
esta consultoria.
Posição geográfica do
Setor para
economizar energia
de elevadores na
distribuição. Uso de
carrinhos térmicos.

104

4.2.3.4 Incorporação no empreendimento do aprendizado das melhorias

O Hospital Samaritano enquanto estava desenvolvendo o Planejamento e Projeto do
MPHS para a realização do Novo Prédio Hospitalar, estava realizando várias outras
obras de melhorias das instalações existentes, obras que apresentaram dificuldades
técnicas que foram contabilizadas ao longo de destes últimos 5 anos.
Foram realizadas mais de 100 obras de melhorias, totalizando aproximadamente 25
mil m² de intervenções em áreas existentes, visando aumento de receitas, melhorias
de hotelaria e confiabilidade de infra-estrutura de utilidades.
Nestas mais de 100 obras, o hospital desenvolveu tecnologia própria de
gerenciamento e fiscalização de obras, coordenando projetos arquitetônicos e de
instalações com diversas empresas do ramo de engenharia e arquitetura, pequenas,
médias e grandes.
O resultado deste trabalho criou uma lista de aprendizados com o decorrer dos
problemas técnicos e comerciais que apareceram nestes 5 anos.
O quadro 32 a seguir resume estes cinco anos de conhecimento adquirido em
gestão de projetos complexos e simples, nas áreas existentes, que foi incorporado
ao Planejamento e Projeto do Novo Prédio Hospitalar (MPHS):

Descrição do Problema
Contratos incompletos e produto não claro
Cadastro 3D da obra + Prob. Estruturais
Aprovação de projetos
Projetos em fases, instalações não
Remanejamentos diversos + Canteiro
Comunicação deficiente / inexistente

Conhecimento Adquirido
continua
Descrever escopo e penalidades claras em
contrato
Cadastrar 3D da obra com amplitude
inteligente
Compatibilizar projetos + 3D da obra +
logística
Compatibilizar as fases + 3D da obra +
logística
Definir logística da obras
Definir plano de comunicação com
stakeholders
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Descrição do Problema

Conhecimento Adquirido
conclusão
Adaptar as pessoas ao tipo de obra
Criar uma comissão de avaliação de
impactos
Criar reunião formal de avaliação de
documentos
Elaborar estudos energéticos /
dimensionamentos
Definir logística de incorporação tecnológica

Pessoas em ambiente hospitalar
Falta de equipe em caso de crises
Falta de aprovações legais preliminares
Falta e/ou limitações de Utilidades
Acessos aos equipamentos p/
manutenção
Áreas 3D com tecnologias especiais
Falta de áreas técnicas + apoio
Ligação de redes dist. velhas com novas
Falta de documentação de follow-up
Falta de coordenação geral técnica
Mudança de pessoas da coordenação
Prazo da obra não compatível com equip.
Medidas dos equip e mobílias não ok
Falta de relatórios fotográficos
Falta cuidados na legislação de incêndio
Necessidade de horários de trabalhos
Falta de conceitos de sustentabilidade
Desperdícios na construção
Falta de liderança nas decisões
Rapidez na integração dos projetos

Definir consultores especialistas no tipo de
obra
Criar áreas técnicas + apoio
Definir escopo de ligação das redes de
distribuição
Criar atas semanais e mensais em contrato
Contratar gerenciador técnico e
administrativo
Fixar pessoas em contrato
Coordenar a logística de compras
Compatibilizar mobílias e equipamentos
Exigir relatório fotográfico e/ou filmagens
Contratar especialista em incêndio
Definir horários especiais
Criar comissão de sustentabilidade
Criar comissão de engenharia de valor
Criar representante da organização que
lidera
Criar site de internet + reunião semanal
presencial

Quadro 32 - Conhecimentos adquiridos em planejamento e projeto com as obras de
melhorias
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Sociedade Hospital Samaritano (2006).

Generalizando

os

26

principais

problemas

descritos,

nas

diversas

obras

preparatórias realizadas antes do projeto do novo edifício hospitalar do HS, e os
respectivos conhecimentos adquiridos, pode-se resumir nos principais itens:

•

O contrato tem que descrever claramente o escopo do quê deve ser feito,
ter cláusulas para contingências, anexar plantas detalhadas, detalhes de
acabamentos e materiais, considerar levantamentos estruturais, de terreno,
de interferências em 3D e tudo mais para evitar aditivos de escopo;
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•

O cadastro de instalações e infra-estrutura existente tem que ser
verificado cuidadosamente pelo projetista e não se deve confiar 100% em
plantas e medidas fornecidas. Centímetros fazem diferença em hospitais.
Energizar novos equipamentos médicos, muitas vezes precisam de novas
formas de distribuição de energia, novos transformadores e quadros de
força;

•

A logística da obra e das energias, nas reformas em várias fases, devem
constar de projetos detalhados, para evitar aditivos de instalações,
problemas de shafts lotados, problemas de operação de áreas perto das
obras, problemas de entrada de novos equipamentos médicos, devem ser
compatibilizados equipamentos e mobiliários, etc.;

•

O plano de comunicação para médicos, pacientes, acompanhantes e
enfermeiras deve ser cuidadosamente elaborado para evitar erros de
interpretação e informações estressantes para os pacientes. A sugestão é
a criação de um Comitê de Impacto que analisa o andamento da obra e
direciona ações de trabalhos, horários e comunicação com as partes
interessadas;

•

As pessoas que devem executar obras em ambientes hospitalares devem
ter um perfil holístico, sendo um bom técnico e bom ouvinte das
reclamações que são freqüentes, muitas vezes em exagerada importância,
na visão inicial do engenheiro, mas de real alta relevância, devido ao
estado dos pacientes. O lema é sempre: ”atenda ao pedido como fosse seu
filho internado”;

•

Consultores especialistas devem ser contratados para apoiar os
arquitetos e engenheiros. Um novo data center foi construído e necessitou
de especialista em blindagem eletromagnética por cauda da proximidade
da entrada de energia elétrica do HS;

•

Remanejamentos não devem ser esquecidos. Muitas obras de reformas
em áreas existentes exigem remanejamentos de pessoas, estoques,
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equipamentos e instalações. Tudo isto deve ser previsto pelos arquitetos e
engenheiros, para evitar aditivos de obras;

•

As reuniões de gerenciamento dos projetos e obras deve ser semanal,
documentada com fotos e todos os dados relevantes para evitar custos e
problemas de arbitragem futuros.

4.2.4 Gestão da gerenciadora

Foram convidadas 4 empresas finalistas de engenharia e construção capacitadas
para concorrer como gerenciador de obras.
Estas empresas apresentaram sua estrutura técnica, sua experiência e sua forma de
agir com os clientes.
A Comissão de Patrimônio e Diretoria do Hospital, contratou uma Construtora para
Gerenciamento da Execução da Obra, a partir de janeiro de 2006.
A Comissão de Patrimônio presente nas apresentações classificou a Construtora
como melhor custo / benefício para a obra prevista, frente aos custos menores das
empresas de engenharia.
O que realmente foi importante é que a Construtora apresentava um diferencial
relevante de atuação, por causa do sua equipe estruturada de engenharia.
Mais uma vez, o hospital não poupou recursos financeiros para contratar a empresa,
Construtora, visando sempre a segurança e qualidade dos projetos, execução de
obras e comissionamento no final do empreendimento.
A Construtora escolhida apresentou o seguinte plano de trabalho:
•

Revisão de todos os projetos;

•

Proposta de Engenharia de Valor;

•

Elaboração de Cronogramas e Planos Logísticos de Obras;

•

Elaboração de Minuta de Contrato, Escopo de Obras e Memoriais;

•

Coordenação das Aprovações legais;
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•

Orçamentação com as empresas e esclarecimento de dúvidas;

•

Equalização técnica e comercial das propostas;

•

Sugestões de Negociação e efetivação da contratação;

•

Acompanhamento da qualidade técnica e comercial;

•

Elaboração de atas e recomendações semanais;

•

Elaboração de Sumário Executivo Estratégico mensal.

4.2.5 Gestão da construção, segurança e riscos

Uma segunda empresa Construtora foi a escolhida para construção do
empreendimento. Foi uma das empresas finalistas que se destacaram na
apresentação para a Comissão de Patrimônio, pela segurança apresentada em
mitigar os riscos previstos nas vinte e uma questões elaboradas pela coordenação
do projeto (Apêndice A) e pela sua experiência demonstrada em obras da mesma
magnitude em outro grande hospital de São Paulo.
Mostrou consciência dos riscos envolvidos para o Hospital Samaritano, os desafios
da execução e a duração do projeto. Apresentou também os pontos de atenção
conforme descrito no quadro 33 a seguir :

Descrição do Risco

Ações a serem promovidas
continua

Remanejamentos de
utilidades existentes





Identificação segura das redes existentes.
Procedimentos de liberação de serviços.
Redundância de instalações vitais.




Agilidade na tomada de decisão técnica e gerencial
Buscar a melhor solução em conjunto com Gerenciadora e
Projetistas para minimizar eventuais efeitos negativos da
alteração.
Nível de detalhamento suficiente para execução

Modificações de
projeto
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Descrição do Risco

Conflitos entre
utilidades e obras
civis
Fornecedores

Custos

Ações a serem promovidas







conclusão
Reuniões semanais com envolvidos no projeto para uma
perfeita integração e alinhamento de diretrizes
Análise crítica dos projetos
Conhecer o processo de cada fornecedor chave
Qualificação criteriosa dos fornecedores
Diligenciamento dos fornecimentos em todo seu processo




Monitoramento rigoroso de custos incorridos e a incorrer
Aliar-se à Gerenciadora e à Construtora na redução de custos
visando a geração de contingência para eventuais desvios



Prever alternativas operacionais para reduzir os efeitos de
eventuais retardamentos de atividades seja por dificuldades
técnicas
ou por entraves burocráticos.



Seguir rigorosamente a sistemática estabelecida nos
procedimentos do Sistema da Qualidade



Seguir rigorosamente a sistemática estabelecida nos
procedimentos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde
Ocupacional



Plano de Gerenciamento de Resíduos na Construção Civil
específico para o empreendimento
Medidas preventivas quanto a possíveis riscos de
contaminação do solo e lençol freático por agentes químicos

Prazos

Erros de execução

Acidentes de trabalho

Meio Ambiente



Remoção e
transplante de
árvores



Estabelecer planos alternativos para continuidade dos
serviços.



Estabelecer plano de ataque que permita o hospital operar ao
mesmo tempo que serão remanejadas as instalações da CUT
e energizadas novas entradas da Eletropaulo

Reforma da CUT
(Central de
Utilidades)

Quadro 33 - Riscos versus Mitigações
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Sociedade Hospital Samaritano (2006).

Além de toda a preocupação da empresa Construtora na segurança da obra,
gerenciamento de riscos e baixo impacto nas operações do hospital, diversas ações
foram tomadas pelo Hospital Samaritano.
Foi criado pelo hospital um Comitê de Impacto, com a missão de estudar os riscos
envolvidos da obra e planejar ações para mitigações ou eliminação dos mesmos.
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Uma empresa especialista em consultoria de gestão de riscos foi contratada para
analisar a etapa da demolição dos prédios existentes. Remanejamento de pessoas
foram executados.
A segurança da execução das obras, tanto pela Construtora da Obra quanto pela
Gerenciadora e Hospital, foi uma premissa de 100% de atenção e uso de sistemas
de controle, com palestras e treinamento com as pessoas, uso intensivo de
equipamentos e sinalização de segurança, isolamento de áreas críticas das obras,
testes de qualidade das águas, janelas acústicas para proteção de barulhos e
poeiras aos pacientes, além de auditorias e vistorias constantes de profissionais de
segurança do próprio hospital e gerenciadora dentro da obra em execução.
Além deste cuidado, foram consultados a Companhia de Engenharia de Tráfego
(CET) para análise de segurança do fluxo de caminhões e equipamentos pesados
pelo bairro de Higienópolis.

4.2.6 Gestão de segurança contra incêndio e patrimonial

A direção do Hospital Samaritano priorizou a contratação de empresa consultora
especialista em Segurança contra Incêndio e Patrimonial.
Esta empresa participou deste o começo nos projetos executivos de arquitetura e
complementares de engenharia.
O Hospital Samaritano por ser um hospital acreditado pela Joint Commission
International (JCI-USA) se orientou com os padrões de qualidade exigentes quanto à
ações de segurança de incêndio e patrimonial, além de seguir rigorosamente às
Normas e Instruções Técnicas Brasileiras (bombeiros, prefeitura, etc.)
O empreendimento foi todo projetado com baseado ns normas internacionais e
locais, respeitando orientações do Corpo de Bombeiros e normas americanas de
segurança quanto ao fogo.
O empreendimento quando acabado terá elevadores de segurança para bombeiros,
todas as portas contra-fogo estão adequada às normas, as rotas de fuga foram bem
dimensionadas, aprovadas previamente com os Bombeiros, os projetos foram
previstos com sistemas de compartimentação horizontal e vertical dos andares para
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combate ao fogo e fumaça, acessos dos bombeiros pelo lado de fora, proteções
passivas, detectores de fumaça, iluminação de emergência, estruturas de concretos
resistentes aos tempos de fogo adequados, distância entre os prédios adequada,
sistemas de sinalização e alarmes para as pessoas, sala fria para monitoração dos
eventos, com contato por telefone direto com os Bombeiros, etc.
Durante o projeto, constantemente realizadas consultas técnicas aos Bombeiros que
orientavam em questões de segurança, principalmente depósito de inflamáveis,
sistemas elétricos seguros, rotas de fuga e escadas de incêndio, hidrantes e
compartimentação contra fogo.
Além disto, o novo empreendimento terá um novo sistema de sprinklers, nova sala
de automação para controle das áreas e equipamentos vitais, brigada de incêndio
treinada constantemente e materiais recomendados pelos Bombeiros.
O Hospital Samaritano mantém uma estrutura administrativa de segurança, com um
líder Safety Officer, usando como orientação as recomendações da Joint
Commission International.
Este líder, quando em situação de sinistro, deve ser imediatamente comunicado
para tomar decisões administrativas, por exemplo ordem de abandonar um andar.
Esta decisão pode causar mais problemas ou melhorar a chance das pessoas
sobreviverem.

4.2.7 Gestão de suprimentos e econômico-financeira

Quando da elaboração dos contratos com a Construtora, os preços base destes
contratos claros e estão baseados nas empresas fornecedoras possíveis
descriminadas em contrato, mantendo a qualidade dos fornecedores.
Quando do momento de contratação de uma empresa, por exemplo, empresa
demolidora para a Etapa I, a Construtora envia o nome de no mínimo 3 empresas já
pré-cadastradas em contrato, para concorrer na demolição dos prédios.
A Gerenciadora avalia a condição financeira das empresas, a situação de mercado e
toda documentação necessária para garantir a qualidade e segurança da empresa
fornecedora, liberando ou não a concorrência final para demolir os prédios.
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A lista com no mínimo 3 empresas para a demolição vai aprovada para a área
Técnica do Hospital que tem poder de veto e/ou recomendações.
Uma vez aprovada as empresas, a Construtora efetua a concorrência e define a
melhor pelo custo / benefício, lembrando da modalidade de contrato celebrado entre
construtora e hospital na forma de Preço Máximo Garantido.
A forma de contratação da Construtora nesta modalidade de Preço Máximo
Garantido (PMG) garante uma bonificação de 50% para a Construtora e 50% para o
Hospital das economias geradas em engenharia de valor, sempre de comum acordo
com a área técnica do hospital.
O fato de a Construtora querer abaixar o custo tem cinco limitantes:

1. as empresas fornecedoras estão pré-definidas em contrato, logo não pode a
construtora contratar algum fornecedor de baixa qualidade;
2. o Hospital e a Gerenciadora

têm poder de veto se desconfiar que o

fornecedor não tem qualidade no momento;
3. a qualidade do serviço ou obra executado é garantido por 5 anos e a
Construtora não quer estes custos futuros;
4. a Gerenciadora acompanha a qualidade dos serviços executados;
5. o Hospital contratou acompanhamentos técnicos dos projetistas que emitem
relatórios e laudos sobre a qualidade dos trabalhos efetuados.

Todos estes aspectos visam garantir a qualidade de execução bem como limitam a
meta da Construtora em querer abaixar o custo sem aprovação do Hospital e
Gerenciadora, para receber a bonificação de 50% da economia de engenharia de
valor.
Até o momento, maio de 2008, a Construtora elaborou três idéias engenharias de
valor, com aprovação técnica e qualidade da Gerenciadora e aprovação técnica do
Hospital, conforme quadro 34 a seguir:
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IDÉIAS DE ENG. DE VALOR
Substituição de tapumes acústicos por
janelas acústicas.
Mudança no plano de ataque das contenções
da Ala Lane.
Redução de uma laje técnica na Central de
Utilidades + remanejamentos instalações.

ECONOMIAS PREVISTAS
R$ 300.000,00
R$ 50.000,00
R$ 200.000,00

Quadro 34 - Engenharia de valor da construtora com aprovação do HS
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Sociedade Hospital Samaritano (2008).

Uma vez realizadas as obras e serviços, os pagamentos são providenciados por
meio de documentação feita pela Gerenciadora (Medição das Obras/Serviços) que
submete à aprovação do Hospital. O Hospital tem limites de alçada que garantem a
assinatura de executivos seniores em função dos valores envolvidos na medição a
ser paga.
A Construtora emite mensalmente um relatório de status das obras, modelo PMI,
com os seguintes dados:
•

Resumo do Status de RH, prazos, custos e qualidade;

•

Cronograma físico-financeiros e Fluxo de Caixa p/ 3 meses;

•

Fotos das obras e serviços realizados;

•

Status do Gerenciamento dos Riscos;

•

Atas de reuniões e outras informações.

Por sua vez, a Gerenciadora emite um sumário executivo, mensal, com 3 páginas
para ser entregue à Diretoria.
A Gerenciadora se reúne semanalmente com a construtora (todas as quintas) e
hospital (todas as terças), com atas emitidas para conhecimento.

4.2.8 Gestão de documentação legal

A premissa adotada pela Direção do Hospital foi que o empreendimento só seria
executado com toda a documentação totalmente aprovada nos órgãos competentes,
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ou seja, todos os documentos necessários para o inicio da construção estariam à
disposição da fiscalização.
Esta premissa atrasou o início da obra em pelo menos dois anos, tempo em que o
Hospital aguardou a documentação legal exigidas pelos órgãos públicos, para evitar
problemas como o ocorrido com o novo Shopping Bourbon em São Paulo.
O Shopping Bourbon Pompéia, .está próximo de conseguir o auto de
conclusão, o Habite-se a Secretaria Municipal de Planejamento [...]
aprovou oficialmente o aumento de 4.013 m² de área construída do
empreendimento. Em contrapartida, o Grupo Zaffari, dono do
shopping, deverá pagar mais R$ 2,3 milhões à Prefeitura [...] A
empresa já havia desembolsado R$ 6 milhões, como compensação
por construir além do limite permitido para o terreno...Em 31 de
março, três dias após ser inaugurado, o Shopping Bourbon foi
multado em R$ 23 milhões pela Prefeitura, por ter sido aberto sem
Habite-se. (GRANDIN, 2008).

Segue a lista dos documentos necessários para aprovação da obra em São Paulo:

•

PMSP – CÓDIGO DE OBRAS E LEI ZONEAMENTO DE SÃO PAULO –
ALVARÁ;

•

PMSP – SEHAB – DEAPROV – APROV-05 e CONTRU – ELEVADORES E
AVS;

•

PMSP – SEMC – CONPRESP;

•

PMSP – SEMPLA – HELIPONTO – MINS AERO - DAC E RIVI-2;

•

PMSP – SEVMA – DEPAVE – TCA e RIVI-1 ;

•

PMSP – SEMT – DSV – CET – POLO GERADOR DE TRÁFEGO;

•

PMPS – SUB-PREFEITURAS – FISCALIZ., HABITE-SE E LICENÇA
FUNCIONAMENTO;

•

ELETROPAULO – ENERGIA ELÉTRICA + Capacidade de Geração ;

•

SABESP – ÁGUA E ESGOTO;

•

TELEFONIA – VOLUME DE TELEFONIA;

•

CORPO DE BOMBEIROS – Auto Vistoria do Corpo de Bombeiros ;
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•

GOVERNO ESTADUAL – SEC EST CULTURA – CONDEPHAAT;

•

ANVISA – Aprovação dos Projetos de Arquitetura Hospitalar;

•

CETESB - Certificado Aprovação de Destinação de Resíduos + Licença de
Operação;

•

CONAMA – Plano de Gerenciamento de Resíduos.

Para o desenvolvimento das aprovações, foram contratados especialistas que
conheciam os órgãos públicos. Projetos foram desenvolvidos e aprovados
previamente pelo Hospital, antes de serem enviados para aprovação.
Muitas vezes, comunique-se era emitido pelo órgão público, responsável pela
aprovação, orientando o Hospital em detalhes de correção e/ou adaptação dos
projetos e/ou documentos enviados.
Várias dificuldades foram encontradas pelo Hospital durante o processo de
aprovações:
•

Vários consultores foram contratados, com diferentes interpretações da
legislação vigente;

•

O Hospital não encontrou empresa que fizesse todas as documentações
centralizadas e os projetos compatibilizados;

•

O tempo de aprovação dos projetos nos órgãos públicos foi longo;

•

O timing de aprovação de alguns documentos, segura a liberação de
outros, prejudicando o empreendimento como um todo;

•

Alguns documentos dependem de decisões estratégicas de projeto, muitas
vezes ainda não definidas pela alta Administração do Hospital.

Para minimizar o impacto das documentações legais a serem providenciadas, foi
criada uma Planilha de Follow-up de todas as documentações necessárias x
consultor contratado x situação do documento x prazos do empreendimento.
Esta planilha era revisada mensalmente. A surpresa era novidades que apareciam
dos consultores, da legislação, do projeto, da direção do hospital, etc, que levava a
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coordenação geral do projeto a tomar decisões de correções de documentações e
projetos de arquitetura e complementares.
Exemplo: em determinado momento do projeto, discutiu-se a colocação de exaustão
forçada em todo o edifício a ser construído, por causa da legislação vigente de áreas
construídas x altura destas áreas x legislação do Corpo de Bombeiros. Após
semanas de reuniões com os projetistas e direção do Hospital, decidiu-se eliminar
um andar para não onerar os custos de produção e operação de todo o
empreendimento.
A experiência mostrou que uma dedicação exclusiva às documentações legais se
faz necessária em empreendimento complexos.

4.2.9 Gestão da comunicação corporativa

O Hospital Samaritano desenvolveu um Plano de Comunicação MPHS com o
objetivo de difundir o projeto MPHS nas diversas comunidades com as quais o
Hospital Samaritano se relaciona, bem como com seus públicos de interesse. Outro
objetivo foi obter a compreensão e boa vontade de colaboradores, médicos,
voluntários, clientes e da comunidade que reside nas proximidades do Hospital
Samaritano.

4.2.9.1 Eventos programados

Foram programados os seguintes eventos:

•

Trabalho de assessoria de imprensa:
•

coletiva para o lançamento das obras (café da manhã);

•

produção de press kit sobre investimentos e projetos arquitetônico;

•

envolver mídia especializada em arquitetura e construções;
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•

Café da manhã para apresentação do Projeto MPHS:
•

com síndicos dos prédios ao redor do Hospital, além de presidentes de
associações de bairro (Associação Viva o Centro, Viva Pacaembu por
São Paulo, Conseg), convênios

•

Shopping Higienópolis
•

negociar com o Shopping a exposição da maquete eletrônica para a
comunidade;

•

•

•

Divulgação nas escolas da região
•

divulgar nos veículos de comunicação das escolas ;

•

encaminhar “folders” da obra.

Cursos para a Comunidade
•

•

•

no início das obras, distribuição de “folders”.

Incluir um slide na apresentação para mostrar o projeto da obra.

Programa de visitas e atendimento ao público (reclamações)
•

em parceria com o “Client Care”;

•

para interessados em conhecer melhor o projeto;

•

com participação de colaborador da Engenharia;

•

entregar brinde da obra;

Anúncio da Obra:
•

revistas: Veja São Paulo; Higienópolis; Perdizes; Hebraica; Crescer; Pais
e Filhos; Revistas de Construção Civil como (Revista Construção
Mercado, Pini,...);
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•

•

•

jornais: O Estado de São Paulo; Jornal da Tarde; Tribuna Judaica;

•

Outdoor.

Folder de Divulgação da Obra:
•

nos displays do Hospital;

•

a ser enviado como mala-direta:

•

•

Convênios;

•

empresas (RH);

•

comunidade (Sinagogas, escolas da região,etc);

•

Voluntários;

•

Médicos.

sub-Site Novo Prédio

“Newsletter” sobre a obra
periodicidade a ser estudada.

•

•

clientes;

Portal Corporativo:
•

•

•

Vídeo Institucional e da obra
•

informações sobre o que será feito e porque;

•

a ser exibido no hall central e na TV Samaritano para os quartos, e;

•

recepções.

Padronização da comunicação visual com informações sobre as obras
•

por meio de “banners” e adesivos nos Tapumes
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•

Fachada do Hospital Samaritano
placa com informações sobre a obra

•

•

“Hall” Central do Hospital Samaritano
•

stand com fotos antigas com a História do HS;

•

fotos futurísticas do novo prédio;

•

maquete tradicional ;

•

maquete eletrônica;

•

vídeo institucional e da obra;

•

“folders”.

4.2.10 Eventos estratégicos do planejamento e projeto do empreendimento

A Diretoria do Hospital documentou o Master Plan do Hospital Samaritano (MPHS)
nos seus principais eventos de Planejamento e Projeto, conforme quadro 35 a
seguir:

DATA

DESCRIÇÃO DO EVENTO ESTRATÉGICO
continua

ANO 2002
Abril 2002
Outubro 2002
ANO 2003
1º Semestre 2003
Junho 2003
Julho 2003
Outubro 2003
2º Semestre 2003

Reestruturação do Depto de Engenharia e Logística
introduzindo novas políticas de melhorais e segurança das
instalações.
Aprovação do Planejamento Logístico do MPHS para a
Diretoria e criação da Maquete Modular
Desenvolvimento de todas as Premissas de MPHS
Aprovação do Plano Diretor de Espaços e Tecnologias
elaborado pela Empresa de Arquitetura Hospitalar
Estimativas de Investimentos elaboradas por 2 empresas
renomadas da construção civil
Consolidação das premissas do MPHS com Comissão Médica
Aprovação da contratação de Estudos de Projetos do MPHS
com a Diretoria
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DATA
ANO 2004
Março 2004 até
Junho 2004
Agosto 2004
Agosto 2004 até
Dezembro 2004
ANO 2005
Janeiro 2005 até
Setembro 2005
Junho 2005
Julho 2005 até
Setembro 2005
Setembro 2005
Outubro de 2005
Dezembro de 2005
ANO 2006
Jan 2006 até Abril 2006
Maio 2006 até
Julho 2006
Agosto 2006 até
Dezembro 2006
ANO 2007
Janeiro 2006 até
Abril 2007
Março 2007
Abril 2007
Setembro 2007
ANO 2008
Abril 2008

DESCRIÇÃO DO EVENTO ESTRATÉGICO
conclusão
Estudos Preliminares de Arquitetura com 3 empresas de
renome no mercado hospitalar
Aprovação da contratação de Projetos de Arquitetura com a
Diretoria
Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares sob a
coordenação da Empresa de Arquitetura Geral e a Empresa de
Arquitetura Hospitalar
Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares sob a
coordenação da Empresa de Arquitetura Geral e Empresa de
Arquitetura Hospitalar
Simulações Econômico-financeiras para construção de 15
pavimentos apresentadas à Diretoria
Engenharia de Valor elaborada pela 1ª Construtora atuando
junto com os arquitetos e projetistas
Simulações Econômico-financeiras para a construção de 3, 6,
10 ou 15 pavimentos apresentados à Diretoria
Aprovação da Assembléia Geral para a construção de 10
pavimentos
Aprovação da Diretoria pela contratação da 2ª construtora para
ser Gerenciadora das Obras.
Engenharia de Valor da 2ª Construtora junto com os arquitetos
e projetistas
Aprovação da Diretoria da 3ª construtora para a construção do
novo prédio Hospitalar
Construção da Etapa I do empreendimento: preparação do
terreno e instalações para a construção do novo prédio.
Construção da Etapa I do empreendimento: preparação do
terreno, instalações e demolições da obra novo prédio.
Contratação de Empresa Especialista para análise de riscos de
demolição dos prédios existentes.
Aprovação da Assembléia Geral para construir 15 pavimentos
Contratação de Engenheiro para validar os remanejamentos
elétricos

Remanejamentos
elétricos
realizados
com
mínimas
intercorrências no hospital. Operação extremamente crítica,
realizada com 100% de segurança.
Maio 2008
Iniciada a construção da Etapa II das primeiras lajes dos subsolos.
Quadro 35 - Eventos estratégicos do empreendimento (MPHS)
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Sociedade Hospital Samaritano (2008).
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4.3 Validação da gestão do empreendimento

No detalhamento do registro do trabalho realizado no empreendimento MPHS,
observa-se a aplicabilidade dos conceitos e programas de gestão de qualidade e
produtividade descritos no seção 2 e de gestão do planejamento e projeto descritos
no seção 3.

4.3.1 Validação da qualidade e produtividade

No estudo de caso, a alta administração focou em construir qualidade no processo
inicial de planejamento e projeto, não poupando investimentos nesta direção nem
nos processos seguintes. O processo de comunicação sempre foi prioritário,
envolvendo todas as partes interessadas ao projeto, desde o inicio do planejamento.
Foi usada a ferramenta pareto (priorização das ações de projetos escolhidos pela
direção em função da análise de prioridades de impacto positivo para a organização)
mostrando para a administração, por meio das lições aprendidas com os projetos
preparatórios, que o percentual de investimento em planejamento e projetos
prioritários, mais a contratação de consultores especialistas, valia o investimento
com percentual de retorno em qualidade e produtividade.
Em outras palavras, pouco investimento adicional em planejamento e projetos
conseguiu grande impacto de qualidade e produtividade no empreendimento.
Além disto, a análise de problemas encontrados em obras preparatórias tiveram o
foco de procurar as causas sistêmicas, que depois de detectadas, as pessoas
envolvidas eram educadas para não repetição destes problemas.
No Hospital Samaritano, após a alta administração avaliar várias obras em hospitais
no Brasil e no exterior, foi confirmado que os hospitais do mundo vivem em
constante reformas e ampliações. A razão disto é a carência de previsibilidade das
novas tecnologias médicas e mudança constante de prioridades de mercado,
levando as organizações a programarem várias obras para se adaptar ao mercado
exigente (Apêndice B).
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Desta forma, na concepção original do empreendimento, uma das inovações de
planejamento e projeto era agregar este conhecimento adquirido, deixando áreas
futuras a serem construídas com possibilidades de mudanças rápidas de leiaute,
chamadas de áreas flexíveis, visando atender as demandas futuras do mercado
médico e de novas tecnologias a serem incorporadas.
A inovação da construção modular foi para dar opções à alta direção de decidir qual
o tamanho do negócio em função de otimizar o fluxo de caixa versus mudanças
bruscas de mercado. Ou seja, o empreendimento não precisava ser terminado na
sua totalidade para funcionar adequadamente e atender as demandas do momento
Outra inovação durante a execução do empreendimento foi criação uma Comissão
de Impacto, visando analisar os problemas e, com transparência, propor soluções
e/ou recomendações para a comunidade envolvida.
As lições aprendidas com os erros e os acertos das obras preparatórias ou de
melhorias eram repassadas à Comissão de Patrimônio que gerenciava todo o
empreendimento e tomava decisões estratégicas de investimentos, priorizando os
recursos que geram mais impacto positivo para a organização .
No estudo de caso do Hospital Samaritano, cinco diretrizes vitais foram definidas
pela alta direção do hospital, contempladas no empreendimento, que nortearam os
projetistas:
1. Usar o máximo potencial construtivo de forma modular;
2. Construção de pavimentos flexíveis;
3. Mínimo impacto na operação existente e na vizinhança;
4. Após a ocupação, baixos custos operacionais;
5. Englobar conceitos e sustentabilidade.

Estas diretrizes geraram grupos projetos, com pessoas especialistas em cada
diretriz, trabalhando sob a coordenação geral da Comissão de Patrimônio e apoio da
Superintendência de Logística e Suprimentos, que gerenciava os projetos e
respectivas diretrizes.
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Envolveu mais de 20 empresas neste empreendimento, além de todo o Grupo
Executivo do Hospital Samaritano, sendo hoje motivo de satisfação pelos resultados
alcançados e planejados, descritos no seção 6, e pelas solicitações da mídia para
várias entrevistas de profissionais do Samaritano, sobre o conhecimento adquirido
neste empreendimento.
A motivação e compromisso das pessoas é um dos grandes diferenciais da
organização, liderado pela atual alta administração. Muitos dos atuais gestores e
diretores estão no Samaritano por muitos anos, alguns nasceram ou seus filhos
nasceram lá e seus pais foram da alta administração.
Quanto aos Programas, Padrões e Normas estudados, o Hospital Samaritano/SP
adotou o Programa da Joint Commission International (JCI). O compromisso com a
excelência dos trabalhos foi reconhecido mundialmente pela Joint Commission
International (JCI) sendo o Samaritano o 3º hospital privado do Brasil e ser
acreditado internacionalmente.em 2004.
A gestão da qualidade e produtividade, de um hospital geral, com serviços
profissionais com alta intensidade e interação de mão-de-obra e customizada, é uma
gestão complexa por natureza.
Por estes motivos, o planejamento e projeto focaram na Flexibilidade e
Modularidade do novo edifício, pois, os negócios, tecnologias e prioridades mudam
com freqüência em um hospital geral.
Este programa colaborou com a recuperação e melhorias das áreas físicas
existentes e apoiou as diretrizes de planejamento e projetos para a qualidade e
produtividade das novas área a serem construídas no empreendimento.
A realização individual vem, em geral, pelo sentimento de humanização por ajudar
os outros, cada gestor dentro do seu campo de atuação, e por fazer parte da história
do Samaritano, participando da quarta expansão em 114 anos.
Outro ponto de destaque foi a segurança das instalações, tanto quanto à incêndio,
quanto à segurança de fornecimento de água e luz com qualidade, ponto de
exigência da JCI.
O Programa ONA não se aplica ao Hospital Samaritano neste momento. Do ponto
de vista do mercado hospitalar brasileiro, o PNQ se apresenta como um ótimo
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complemento ao programa da JCI americano, devendo o Hospital Samaritano
ingressar neste desafio da certificação nos próximos anos.
Todas as Normas citadas na revisão bibliográfica se aplicam ao estudo de caso.
Quanto à responsabilidade social, o Hospital Samaritano tem um convênio com a
Prefeitura de São Paulo para atender pessoas de Hospitais públicos e realizar
exames e cirurgias especiais, bem como executar obras e reformas em hospitais
públicos, coordenados e executados com recursos do Samaritano.
Estas obras públicas orientam os projetos futuros nas formas de contratação e
controles à distância.
Quanto aos sistemas de segurança da informação, as normas nortearam inclusive
os projetos do Novo Data Center Samaritano, com investimentos de US$ 1,5
milhões em segurança de acessos e combate a incêndios (SOCIEDADE HOSPITAL
SAMARITANO, 2005).
As normas de segurança da informação orientam os projetos futuros quanto as
questões ligadas à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).
As normas de projetos de arquitetura e engenharia são aplicáveis nas concorrências
de obras no Hospital Samaritano, dando sustentação às exigências técnicas dos
gestores.
A norma ISO 14000 foi pouco usada no projeto do Samaritano, pois, ainda estava
em elaboração na época do projeto. Muitos conceitos, porém, foram incorporados,
como reuso de águas de chuveiros e pias, reaproveitamento de águas de chuvas,
dimensionamento de áreas verdes, desempenho das áreas de iluminação, controle
de ruídos, controle térmico, etc.
A filosofia de produção enxuta, no caso do Hospital Samaritano, foi a versatilidade
traduzida em três componentes:
1. total redundância de energias (luzes, águas e gases, instalações projetadas
com redundâncias estratégicas de energia);
2. flexibilidade de mudanças de leiautes, inclusive planejamento de saída de
máquinas pesadas daqui a 10 anos e;
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3. controles de desperdícios, com sistemas automatizados de controles de
luzes, elevadores, energias, etc.

Quanto ao programa seis sigma o hospital segue esta tendência de melhoria
contínua de seus principais processos médicos, visando sempre a segurança para
os pacientes, acompanhantes e funcionários.
Sobre a sustentabilidade do empreendimento (Anexo C), o projeto do Hospital
Samaritano atende a maioria destas dimensões que são requerimentos da USGBC,
ainda novo no Brasil:

•

DIMENSÃO SOCIAL – atuando com desenvolvimento das pessoas e com
tratamento médico humanizado;

•

AMBIENTAL – atuando em controles de qualidade de águas, luz, gases
medicinais, ruídos, odores, resíduos,etc. Atua também em reuso e
reaproveitamento de águas de lavatórios e chuva.

•

ECONÔMICO-FINANCEIRA – atuando na aplicação de recursos de forma
equilibrada, respeitando o “timing” de investimentos em função das
necessidades de mercado. Vai inaugurar um prédio com flexibilidade de
adaptações rápidas em seu leiaute para atender as demandas de
mercado.

4.3.2 Validação de planejamento e projetos

No Hospital Samaritano isto foi comprovado com uso intensivo de reuniões de
planejamento com várias empresas e gestores envolvidos, comprovando as
economias de custos obtidas com o aumento da qualidade dos projetos executivos.
O empreendimento do Hospital Samaritano foi planejado por uma equipe
multifuncional,

com

engenheiros,

arquitetos,

administradores,

especialistas contribuindo para o melhor da organização.

médicos

e
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O Hospital Samaritano se enquadra nas características de um projeto complexo e o
empreendimento nesta classificação e foi planejado e coordenado de forma
colaborativa entre os projetistas e usuários.
Foi trabalhada intensamente as simulações econômico-financeiras, investindo
aproximadamente 1 ano nestes estudos de planejamento do empreendimento.
De certa forma foi usado uma adaptação do mapa político do projeto, com reuniões
específicas para cada tipo de público, variado a intensidade do conteúdo técnico,
visando obter dos presentes a melhor colaboração para o momento do projeto.
Exemplos: Reuniões específicas com os médicos explicando os fluxos dos pacientes
e medicamentos, versus reuniões específicas com os engenheiros explicando os
acessos aos equipamentos para manutenção, e assim por diante. Foram 4 anos de
planejamento para depois ser executado os projetos.
No caso em estudo do Samaritano, a forma de organizar as decisões e
comunicações foi eficaz, devido à estrutura organizacional estabelecida. As equipes
que trabalharam no empreendimento são diferentes mesmo, da coordenação técnica
de projeto (arquitetura/engenharia/administração) e do gerenciamento de projeto
(engenharia/administração), porém, se reportam a um único executivo, o
Superintendente de Logística e Suprimentos, que se reporta para uma Comissão de
Patrimônio estatutária, que se reporta por sua vez à Diretoria (Board).
Uma das premissas de projeto foi a idealização do novo edifício do Samaritano
quanto a produtividade do empreendimento. Foi projetado pensando nesta premissa.
No Samaritano foi executado desta forma, com integrações constantes dos
envolvidos, projetistas e usuários.
No estudo de caso, o Hospital Samaritano contratou duas grandes empresas de
construção civil para fazer engenharia de valor, em dois momentos da elaboração
dos projetos. Isto foi executado desta forma para otimizar as economias possíveis,
com integrações constantes das construtoras envolvidas, projetistas e usuários.
No primeiro momento, durante a elaboração dos projetos executivos de arquitetura e
instalações, uma construtora de renome internacional foi contratada para
acompanhar os projetistas nas reuniões semanais de coordenação e efetuar
engenharia de valor.
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A colaboração de uma construtora durante esta fase é muito importante para
agregar conhecimentos de construção para os projetistas.
No segundo momento, durante a fase de concorrência na contratação de uma
construtora para execução da obra, outra construtora de renome foi contratada para
gerenciar o processo de contratação e construção.
Por contrato com o Hospital Samaritano, esta empresa construtora, antes de abrir
concorrência, efetuou nova engenharia de valor para otimizar ainda mais os custos
envolvidos.
O sucesso destes dois trabalhos de engenharia de valor foram comprovados com os
preços das seis construtoras finalistas estando entre +/- 3% de diferenças, valor
mínimo para as tradicionais concorrências de mercado.
No estudo de caso do Hospital Samaritano a confiança da Diretoria (Conselho)
depositada na Comissão de Patrimônio definiu uma ótima liderança para a condução
geral do projeto, idealizada por todos os autores pesquisados.
Nas lições aprendidas com vários outros projetos realizados no Samaritano, antes
do projeto do grande empreendimento, mostra-se claramente os problemas
encontrados por falta de planejamento dos projetos e/ou economias em contratação
de projetos.
Nas lições aprendidas, como descrito anteriormente, quando tratamos projetos como
rotinas e vice-versa, não se obtêm bons resultados.
A empresa de arquitetura hospitalar participou intensamente do Plano Diretor de
Gestão de Espaços e Tecnologias, que norteou as obras preparatórias no
Samaritano, antes do grande empreendimento.
Ficou provado, após 5 anos de execução de mais de 100 obras de recuperação das
instalações existentes, entre pequenas e grandes obras, que os autores estão
corretos quando falam da flexibilidade e modularidade das instalações, pois,
hospitais vivem em reformas.
O novo empreendimento do Samaritano define um novo padrão de construção civil
para o mercado brasileiro.

128

Poucas vezes as referências de técnicas de logística são apresentadas nas
referências pesquisadas. No estudo de caso tem-se um exemplo de aplicação
logística. É muito pouco para a literatura brasileira.
Nas lições aprendidas do Hospital Samaritano, muitos projetos de reformas
precisavam de faseamento das instalações elétricas e hidráulicas, pois, eram
reformas em áreas existentes, necessitando de remanejamentos preparatórios e não
havido sido previsto pelos projetistas, aparecendo problemas sérios de execução
durante as obras, além de aditivos de contratos por não previsão de trabalhos de
remanejamento de instalações pelas construtoras contratadas.
A direção contratou empresas de renome para avaliar os riscos. Uma das diretrizes
principais do projeto era a segurança e baixo impacto na operação existente e os
vizinhos. Isto foi seguido e está sendo seguido ao extremo.
A compatibilização dos projetos do empreendimento está sendo feita por arquitetos,
duas empresas contratas para este trabalho, com acompanhamento dos
engenheiros.
A comunicação dos projetistas é tudo pela Internet.
O empreendimento em questão utiliza os conceitos de sustentabilidade e economias
de energias.
O Plano de Comunicação do empreendimento foi idealizado a partir de visitas de
Benchmarking à grandes obras que impactavam grandes populações, como por
exemplo a reforma do Aeroporto de Guarulhos, as reformas do Ponto Zero em New
York, no local das Torres Gêmeas, etc.
A idéia central era uma comunicação com ética, transparente nas informações
prestadas, e intensiva nas vantagens do empreendimento e nos cuidados tomados
pelo hospital com os problemas que o empreendimento podia causar para os
pacientes, colaboradores internos e externos, vizinhos e comunidade de bairro.
A comissão de impacto do empreendimento avalia os impactos da obra na
organização e vizinhança além de estimar os riscos intangíveis internos. Atualmente
existe uma equipe 24 horas com telefones para receber sugestões e reclamações
sobre o empreendimento.
No Samaritano não foi usado o Geoprocessamento. Não havia necessidade disto.
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No empreendimento, todo o planejamento e projetos seguiram orientações de
engenharia de valor das construtoras de renome contratadas para este trabalho.
O empreendimento tem como plano contingencial a modularidade de construção,
decidindo a direção hospital quantos andares construir em função das necessidades
de mercado
A organização da contratação dos principais projetistas no empreendimento do
Samaritano segue a orientação de Project Portfolio Management (PPM),ou seja, a
contratação é feitas em ‘blocos” de especialista por área de atuação:

•

empresas para obras simples;

•

empresas para obras complexas;

•

empresas para obras públicas.

No empreendimento, uma das diretrizes estratégicas é o uso intensivo de parcerias
técnicas, trabalhando em redes colaborativas, para agregar mais conhecimento ao
projeto.
As reuniões de detalhamento do plano de ataque da construtora com os usuários
evitam problemas técnicos e operacionais ao Hospital, agregando segurança na
execução da obra.
Quanto ao uso das 9 nove áreas de conhecimento do Project Management Institut
(PMI), o estudo de caso observou que pelo menos 3 novos conhecimentos podem
ser destacados do Guia PMBOK do Project Management Institute (2004).
Este 3 novos conhecimentos estão de alguma forma nos demais 9 conhecimentos,
de forma diluída, sem muita importância.
A idéia é destacar estes conhecimentos para dar a devida importância no
planejamento e projeto de futuros empreendimentos:
1. sincronismo logístico;
2. documentação geral;
3. sustentabilidade.
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Estas três novas sugestões de área de conhecimento serão detalhadas na próxima
seção.
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5 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS E BOAS PRÁTICAS PROPOSTAS

Essa seção procura sugerir novas áreas de conhecimento dentro da metodologia do
Project Management Institute (2004), usando o aprendizado adquirido no estudo de
caso em questão. Propõem também recomendar diretrizes estratégicas e boas
práticas para planejamento de projetos complexos.

5.1 Proposta de doze áreas de conhecimento no PMBOK2004

O estudo de caso demonstrou a utilidade das nove áreas de conhecimento
existentes do Project Management Institute (2004), e observou que pelo menos três
novos conhecimentos podem ser sugeridos ao Guia PMBOK (Quadro 36).

GUIA PMBOK 2004
INTEGRAÇÃO
ESCOPO
TEMPO
CUSTOS
QUALIDADE
RECURSOS HUMANOS

MANTER DESCRIÇÃO PMI + PROPOSTAS DO AUTOR
IDEM PMI + PROJETOS NÃO TRADICIONAIS
(Remanejamentos)
IDEM PMI + MODULARIDADE (construção) +
FLEXIBILIDADE (leiaute)
IDEM PMI + TEMPOS DE ESPERA
IDEM PMI + CUSTOS DE ESPERA + DE IMPACTO
IDEM
PMI
+
ENGENHARIA
DE
VALOR
+
ESPECIALISTAS
IDEM PMI + CONTRATO DE EQUIPE FIXA
/COMPROMISSO CONTRATO
IDEM PMI + PLANO CORPORATIVO
IDEM PMI + CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTAS
IDEM PMI + CONTRATOS DETALHADOS

COMUNICAÇÃO
RISCOS
SUPRIMENTOS
CONHECIMENTOS
PROPOSTOS
DESCRIÇÃO DAS NOVAS ÁREAS SUGERIDAS
SINCRONISMO LOGÍSTICO
SINCRONISMO LOGÍSTICO AO PLANEJAMENTO
DOCUMENTAÇÃO GERAL
APROVAÇÕES LEGAIS + CONTRATOS E CONTROLES
SUSTENTABILIDADE
PROJETOS SUSTENTÁVEIS
Quadro 36 - Resumo: nove áreas de conhecimento do Guia PMBOK 2004 + três novas
áreas sugeridas
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Project Management Institute (2004)
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5.1.1 Integração

Com a crescente densidade de construção por área disponível de terrenos,
principalmente nas áreas urbana das grandes cidades, algumas obras e reformas da
construção civil precisam se estruturar para atender às necessidades de executar
projetos de preparação do terreno e/ou mudanças e adequações de instalações
antes de começar a obra propriamente dita.
Além disto, é possível a convivência das novas obras em locais muito próximos de
edificações existentes em pleno funcionamento.
Desta forma, alguns projetos podem precisar de remanejamentos de grande porte,
ou geração de energias temporárias, ou mesmo novas fontes e tipos de energia,
como também pode aparecer a necessidade de faseamentos da execução das
obras, exigindo projetos específicos de instalações.
A integração destes projetos não tradicionais com os tradicionais é de difícil
coordenação, pela falta de profissionais com esta vivência.

5.1.2 Escopo

Cada vez mais aumenta o número de usuários das edificações que estão pedindo
mais qualidade, custos adequados e ficam exigentes em suas escolhas. Isto tem
repercussão

em

mudanças

constantes

de

projetos

e

muitas

vezes

de

empreendimentos já prontos. O escopo dos novos projetos deve incluir os conceitos
de modularidade e flexibilidade nos níveis desejados pelos usuários / clientes.
A idéia de modularidade se aplica à construção, deixando opções para o usuário
decidir, o mais tarde possível, qual a forma que será dada ao empreendimento de
seu interesse.
A idéia de flexibilidade se aplica ao leiaute, proporcionando ao usuário, novamente o
mais tarde possível ou mesmo após uma mudança recente de leiaute, mudar
novamente o uso e/ou o leiaute de determinada área dentro do empreendimento.
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5.1.3 Tempos

Introduz-se o conceito de tempo de espera que representa todo tempo que o
empreendimento espera, ficando parado, aguardando para dar continuidade ao seu
projetos, ou construção, ou aprovação legal, ou reunião administrativa, etc.
Estes tempos de espera podem encarecer o empreendimento e muitas vezes são
necessários, como tempos técnicos ou administrativos dos gestores para
amadurecerem as idéias / decisões sobre o empreendimento. Devem ser estimados
nos cronogramas e destacados para monitoramento e controle.

5.1.4 Custos

Introduz-se o conceito de custo de espera que representa todo custo que o
empreendimento gasta, ficando parado, aguardando o tempo de espera descrito.
Pode-se Introduzir também o conceito de custo de impacto que representa uma
perda que o empreendimento pode gerar, emocional, física ou financeira, causando
custos ou perdas de receitas desnecessárias. Ambos devem ser valorizados nos
orçamentos e destacados para monitoramento e controle.

5.1.5 Qualidade

A engenharia de valor é cada vez mais usada em projetos, principalmente os de
grande porte e complexos. Reduzem os custos e tempos, melhoram a manutenção e
operação pós-ocupação, e deve ser feita por empresas de grande porte com apoio
de consultores especialistas na mais diversas áreas técnicas do empreendimento.

5.1.6 Recursos humanos
O ideal é uma equipe preparada, com experiência e participação desde a concepção
do planejamento e projeto. A equipe da Construtora e da Gerenciadora deve ser
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descrita contratualmente e devem ser fixadas penalidades quando da perda de um
profissional

importante

ao

projeto.

O

compromisso

emocional

com

o

empreendimento em questão tem papel chave na motivação da equipe de obras e
coordenação.

5.1.7 Comunicação

Um plano corporativo deve ser elaborado e conduzido por profissionais do ramo. É
vital a comunicação ética para todas as partes interessadas, antes do início do
empreendimento. Deve ser mantido um canal aberto de comunicação no decorrer da
obra, bem como dar retornos das sugestões e reclamações envolvidas. Recursos de
mídia impressa, TVs, slides, quadros de avisos, Internet, vídeos ilustrativos, são
recursos de comunicação de grande valia para formadores de opinião positiva
quanto ao empreendimento. Deve-se prever verba substancial para realização dos
trabalhos.

5.1.8 Riscos

A contratação de especialistas durante a fase de projetos e durante a construção,
trabalhando em rede de colaboração com os projetistas, engenheiros e coordenação
geral do empreendimento, é de um valor muito Importante para diminuir os riscos
envolvidos no projeto. Laudos emitidos, Anotação de Responsabilidade Técnicas
recolhidas (ARTs), Relatórios de Riscos (Análise Preliminar de Perigos – APP), etc. ,
dão segurança à organização que está à frente do empreendimento.
O envolvimento dos Órgão do Governo, Concessionárias de Energia e Águas,
Policia Civil, Organizações Não Governamentais, etc. , todas devem saber dos
riscos envolvidos no projeto e recomendar ações mitigatórias ao empreendedor.
Deve-se exigir evidências de todos os trabalhos para mitigar e/ou minimizar os
riscos envolvidos e exigências de co-responsabilidade contratual de todas as
empresas e pessoas envolvidas, inclusive no treinamento dos usuários / clientes em
caso de sinistros.
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5.1.9 Suprimentos

O destaque é a elaboração de contratos detalhados, acompanhados por advogados
do ramo e especialistas técnicos, garantindo a integridade e continuidade do
empreendimento. Deve ser claro no escopo e responsabilidades, principalmente
para evitar aditivos.

5.1.10 Sincronismo logístico

A integração de planejamento e projetos, descrita no PMBOK do Project
Management Institute (2004), pode ser melhorada com a introdução de nova área de
conhecimento denominada de sincronismo logístico.
Os conhecimentos da área de logística, estão migrando da área de aplicação das
indústrias para a construção civil, encontrando-se algumas referências bibliográficas,
focadas preliminarmente em organização de canteiros de obras e/ou suprimentos de
materiais.
Grandes empresas do setor de construção civil já perceberam esta oportunidade de
usar conceitos de logística nas obras e estão desenvolvendo trabalhos com ótimos
resultados, citando como exemplo o uso do fast track para construções rápidas.

5.1.10.1 Exemplos de aplicação

Empreendimentos de grande porte e com alta complexidade técnica, exigem o uso
de conceitos logísticos, pois, se assemelham aos grandes empreendimentos
industriais do século passado.
Estes empreendimentos desafiavam os projetistas, onde energias, acessos de
pessoas e tráfego de equipamentos, leiautes complexos para diferentes tipos de
usos, etc. eram planejados para serem duráveis por muitos anos.
Atualmente o uso de conceitos logísticos na construção civil é de uma utilidade
crescente, onde pode-se destacar as seguintes idéias:
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•

criação de modelos do

empreendimento em maquetes reduzidas,

modulares, para simulação visual dos movimentos da construtora, avaliando o
plano de ataque de obras e propondo modificações;

•

criação de visão 3D em maquetes eletrônicas, que compatibilizam os
projetos de instalações com os projetos de arquitetura, evitando custos;

•

colocação em Gráfico de Gantt dos principais eventos logísticos de
movimentação física dentro da obra, para avaliar as interdependências
logísticas, acessos, gargalos, etc, executando obras preparatórias;

•

elaboração de estudos de movimentos de materiais, equipamentos,
pessoas e informações, dentro de um empreendimento virtual acabado, para
avaliar os custos operacionais pós-ocupação e adequar os desenhos de
arquitetura e engenharias para reduzir os custos operacionais;

•

elaboração

de

estudos

de

remanejamentos

das

instalações

e

equipamentos no futuro, preparando opções de movimentação tecnológica
com baixo custo;

•

criar redundâncias estratégicas de suprimento de energias e águas, bem
como estoques estratégicos de insumos vitais para o empreendimento;

Resumindo, deve-se sincronizar todas as ações logísticas estratégicas do
empreendimento com as prioridades estratégicas da organização líder.

5.1.11 Documentação geral

A proposta e agregar outra área de conhecimento no PMBOK Project Management
Institute (2004) destacando a importância dos contratos e documentação em geral.
Os

contratos

devem

ser

cada

vez

melhores

elaborados,

com

escopo,

responsabilidades, prazos e custos, garantias e tudo mais, de forma clara e
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mensurável. Aditivos só devem ser aceitos por mudança de escopo e não por
esquecimento de projetos, itens técnicos, etc.
Deve-se investir tempo na elaboração dos projetos, pois, o custo de elaboração é
compensável de maneira mensurável.
No mercado de construção civil, é aceito como normal, aditivos de até 30% dos
contratos iniciais. Com esta sistemática de detalhamento, podemos chegar a 10% de
aditivos, com economia de 20% dos custos iniciais previstos no empreendimento.
Deve-se também usar o sistema de Preço Máximo Garantido (PMG) que favorece
tanto o empreendedor como as construtoras, com bônus de contrato.

5.1.12 Sustentabilidade

A área conhecimento Sustentabilidade deve ser agregada ao PMBOK Project
Management Institute (2004) e será projetada, criando-se uma equipe de Inteligência
de Projetos, holística, trabalhando com redes colaborativas de conhecimentos de
projetistas experientes e consultores especialistas no empreendimento.
A coordenação geral deve ser do empreendedor final, com poder de decisão sobre
todo o projeto, e sensível em administração de conflitos, reportando-se à alta direção
em questão, que dá as diretrizes estratégicas do empreendimento.

5.2 Diretrizes estratégicas e boas práticas para o planejamento e o projeto do
empreendimento
Essa seção procura sugerir diretrizes estratégicas e boas práticas para
planejamento de projetos complexos.

5.2.1 Diretrizes estratégicas

As Diretrizes Estratégicas devem nortear as decisões da alta direção do
empreendimento.
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5.2.1.1 A importância de planos diretores e acompanhamento da alta administração

A participação da Alta Administração é fundamental no acompanhamento das
principais etapas do projeto, para re-direcionamentos estratégicos.
A elaboração de um Plano Diretor de Logística do Empreendimento, alinhado ao
Planejamento Estratégico e ao Plano Diretor de Espaços e Tecnologias, é de vital
importância para os ganhos de sinergias nas decisões estratégicas de projetos.
A definição de Diretrizes de Projetos, colabora para nortear os projetistas e
consultores e resolver conflitos.

5.2.1.2 A importância das lideranças e sincronismos da coordenação geral dos
projetos
O Sincronismo na Coordenação Geral de Projetos, centralizada na empresa de
arquitetura e com apoio decisório final do cliente do empreendimento é decisiva no
sucesso do empreendimento.
A sensibilidade da Coordenação Geral de Projetos para a solução de conflitos é vital
para o sucesso de toda a equipe.
A integridade e ética da equipe envolvida, a confiança e o respeito profissional entre
os projetistas e os administradores, e o espírito de compromisso com o sucesso do
empreendimento, são forças motoras que suportam emocionalmente os envolvidos
para resolver os desafios de um grande empreendimento.

5.2.1.3 A importância das consultorias técnicas especialistas

O uso intensivo de Consultorias Técnicas Especialistas, para seguir as melhores
práticas de mercado e atender a legislação vigente é importante para a qualidade e
produtividade dos projetos.

139

A consultoria de Engenharia de Valor, para redução de custos de execução da obra,
operação e manutenção do empreendimento, colabora com economias significativas
para realização da obra, ao final do projeto executivo.
A consultoria de Compatibilização de Projetos realizada por uma Construtora, para
simular a construção e redução custos de execução, contribui para mais economias
na execução da obra.
A consultoria da Cultura Local, para adequar as soluções de projetos executivos às
percepções dos usuários, é importante para definição da ocupação das áreas do
novo prédio.

5.2.1.4 A importância dos custos planejados, modularidades e flexibilidades

O Planejamento dos Custos da Operação e Manutenção do Novo Empreendimento
deve visar economias de fluxos, energias e águas.
O projeto deve visar ter o mínimo impacto nas operações e edifícios vizinhos préexistentes, para evitar custos desnecessários.
O projeto deve ser planejado para ser possível uma construção modular, visando
otimizar o fluxo de caixa, construindo até o andar que for definido pela Alta
Administração do Empreendimento.
O projeto deve permitir a existência de áreas com leiautes flexíveis, permitindo
adaptação das áreas internas para novos produtos / serviços de acordo com a
demanda de mercado da organização.
Lidando com as incertezas: já que projetos estão repletos de
incertezas, isto é, atividades futuras, cujos custos, duração e impacto
sobre o fluxo de caixa não são completamente conhecidos, os
gerentes de projetos deveriam estar aptos a lidarem com as
incertezas, em todas as suas dimensões. Isto, infelizmente, está
longe de corresponder à realidade. (ALENCAR; SCHMITZ, 2005).
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5.2.1.5 A importância da comunicação para as partes interessadas no
empreendimento
O projeto do Plano de Comunicação Corporativo deve visar o máximo das pessoas
interessadas no sucesso do projeto.
Deve ser ético e usar todas as mídias disponíveis para sensibilizar sobre a
Sustentabilidade (Meio Ambiente, Sociedade e Economia) do empreendimento.

5.2.2 Boas práticas

As boas práticas devem orientar ações rotineiras da coordenação geral de
empreendimento.

5.2.2.1 Investir no planejamento estratégico da empresa

Toda empresa deve ter um planejamento estratégico elaborado pela alta direção e
divulgado para todos colaboradores.
Este planejamento define um portfólio de programas e projetos que são prioritários
para o mercado ou acionistas, e que devem ser executados com qualidade,
produtividade e sustentabilidade. Servem de direção para as principais ações dos
seus executivos.

5.2.2.2 Investir em estudos preliminares e aprovação antes de projetar

Os executivos transformam seus programas e projetos prioritários em ações
coordenadas dentro de sua área de responsabilidade.
Antes de detalhar e executar as ações imediatas, a recomendação é que seja feito
um estudo preliminar do programa ou projeto em questão, levando em consideração
aspectos que podem mudar de perspectiva o rumo das ações.
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No caso de um projeto de um empreendimento complexo da construção civil, no
estudo preliminar deve-se verificar a legislação local do empreendimento; mapear
todas as características dos prédios, instalações e terrenos existentes; avaliar se
existe passivo ambiental; consultar as concessionárias de energias e águas e
utilidades; se existem obras viárias previstas e verificar acessos e saídas de
veículos.
Deve-se também definir forma, volumetria e objetivos do empreendimento; estimar
os riscos envolvidos e suas mitigações; simular cenários econômico-financeiros para
avaliar o retorno; definir as estruturas financiamento do empreendimento; e aprovar
emocionalmente com as partes interessadas.

5.2.2.3 Investir em uma maquete modular logística do empreendimento

A Maquete Modular Logística serve para estimular as partes interessadas a
participar, aprovar e se comprometer emocionalmente com o projeto do
empreendimento.
Deve ser usada para as reuniões de comunicação do projeto; de discussões com as
partes técnicas e administrativas; de visualização das interferências estruturais,
físicas e operacionais, e principalmente para criar imagem do projeto em questão.
O novo empreendimento pode interagir com prédios, instalações existentes e
vizinhos, criando problemas adicionais no fluxo de pessoas e coisas, muitas vezes
só visualizados na Maquete Modular Logística.

5.2.2.4 Investir em um plano diretor de logística do empreendimento

O Plano Diretor de Logística serve para mapear todas as obras e ações necessárias
que devem ser executadas para preparar o recebimento do projeto do
empreendimento em questão.

142

Devem ser planejadas ações antes, durante e depois do empreendimento,
sincronizadas com o cronograma do empreendimento, visando otimizar o uso de
recursos antes, durante e depois da execução empreendimento.
Os remanejamentos de pessoas, instalações existentes, estoques, árvores,
equipamentos pesados, edificações, etc., devem ser previstos e detalhados no
Plano Diretor de Logística, sendo aprovados por todos os envolvidos.

5.2.2.5 Investir no conceito de sustentabilidade do empreendimento

O conceito de Sustentabilidade se aplica quando os planejadores estão engajados
em otimizar o uso de recursos humanos, financeiros, materiais, energéticos e de
equipamentos, sem prejudicar a Sociedade e o Meio Ambiente.
Com a Maquete Modular e o Plano Diretor de Logística, os principais executivos têm
uma direção e/ou premissas que servem para balizar suas decisões mais
importantes e verificar os impactos nas pessoas e comunidade local.
Podem, eventualmente, postergar ou adiantar um grande investimento, que só é
percebido no tempo certo de investir, quando é percebido outro investimento
concorrente prioritário, por meio das análises da Maquete Modular e do Plano
Diretor de Logística.

5.2.2.6 Criar as diretrizes de projetos e contratar profissionais experientes

Uma das principais diretrizes de projetos é trabalhar com os melhores profissionais
do mercado e mais experientes projetistas.
Recomenda-se não poupar investimentos nesta área, uma vez que o estudo de caso
mostrou que a ordem de grandeza dos projetos pode estar por volta de 3% a 6% do
custo total do empreendimento, operando numa vida útil de 20 anos.
É pouco recomendável economizar nesta fase de projetos. Os custos de problemas
não previstos ou projetos mal dimensionados vão aparecer após ocupação do
empreendimento.
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Recomenda-se levar todos os projetistas ao local do empreendimento, para sentir o
local, terreno, comunidade presente, acessos, instalações, etc.
Levantar o cadastro real das instalações existentes é muito importante para o
dimensionamento correto das instalações futuras.
Definir os remanejamentos físicos e contratar consultores especialistas no
empreendimento é muito importante para apoiar os projetistas.
Usar Internet para atualização e acompanhamento dos projetos.
Contratar

especialistas

em

aprovações

nos

órgãos

públicos

e

contratar

especialistas para acompanhar a execução da obra.

5.2.2.7 Manter uma liderança ética e coordenação geral das equipes

A Coordenação Geral do Empreendimento deve ser feita por uma equipe
multidisciplinar,

com

experientes

profissionais

no

projeto

em

questão,

e

principalmente, com liderança ética e motivadora.
A comunicação entre as partes interessadas é vital.
É importante um fórum operacional e outro estratégico, com reuniões claras e
registradas entre elas para um correto acompanhamento e desenvolvimento dos
projetos.
Deve existir respeito entre os profissionais presentes e aceitar diversidades.
Devem-se reportar sempre, as boas e as más notícias, para a direção se posicionar;
manter reuniões técnicas semanais e estratégicas mensais, colaborativas e
presenciais; gerenciar conflitos com ética e contratos na mão; não aceitar aditivos de
contratos, somente por mudança de escopo da coordenação geral.
Recomenda-se, para os projetos com grandes interfaces com áreas em operação, a
criação de um Comitê de Impacto, para avaliar mensalmente as ações e
reclamações pertinentes, propondo soluções e ações corretivas.
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5.2.2.8 Contratar engenharia de valor e estudos estratégicos nos projetos

Durante o estudo preliminar do empreendimento, eventualmente a consultoria de
uma grande construtora é importante para balizar grandes conceitos do plano de
ataque à obra e/ou sugestões de localização de equipamentos/utilidades.
Generalizando o estudo de caso, a participação de uma construtora de renome
durante o estudo preliminar e desenvolvimento dos projetos, executando engenharia
de valor e estudos estratégicos foram de muita importância para sustentar várias
decisões dos arquitetos e engenheiros presentes nas reuniões de coordenação de
projetos.
Os projetos foram adequados e mudados em função da engenharia de valor e
estudos elaborados. A premissa de decisão era a sustentabilidade.

5.2.2.9 Contratar gerenciadora de obras e engenharia de valor nas obras

Antes da concorrência com as empresas de construção, deve-se fazer novamente
Engenharia de Valor com a Gerenciadora de Obras, partindo-se da premissa que a
gerenciadora vai executar a obra, porém de fato a obra será executada pela
construtora.
Isto serve para a Gerenciadora conhecer profundamente o projeto em questão,
elaborar orçamentos preliminares, sugestões de plano de ataque e tudo mais que
possa ser agregado nos projetos como inteligência de valor que vai ser passado às
construtoras concorrentes.
Isto tudo facilita o questionamento das construtoras, diminui o tempo de resposta
dos orçamentos definitivos e define premissas que deixarão os orçamentos das
construtoras parecidos (+/- 3% a 5%).
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5.2.2.10 Contratar construtora com Preço Máximo Garantido (PMG)

A Gerenciadora deve recomendar no mínimo cinco Construtoras finalistas e pedir
uma apresentação detalhada do plano de ataque e orçamento em PMG. Este plano
de ataque deve ser avaliado pela Gerenciadora e as partes interessadas no
empreendimento, para se sentirem seguros nas decisões de escolha da construtora
vencedora.
Uma dos principais itens para avaliação da construtora vencedora, além dos
orçamentos em PMG e saúde financeira da mesma, deve-se avaliar a opinião dos
seus clientes, dos concorrentes, do mercado, e como a construtora vai trabalhar na
mitigação dos riscos inerentes da execução do projeto, sem ultrapassar o PMG.
A construtora executa o projeto focando seus esforços em qualidade, produtividade,
sustentabilidade e principalmente em gestão de riscos. Idem para a Gerenciadora
que acompanha todo este processo com rigor do proprietário.
Sem uma boa avaliação de gestão de riscos, a Gerenciadora e a Construtora podem
subestimar alguns aspectos técnicos e/ou superestimar outros, errando para mais ou
para menos em colocar recursos de engenharia, comprometendo a qualidade e/ou a
produtividade da obra, tornando-a insustentável.
A Gestão da Gerenciadora e da Construtora, sua inteligência de engenharia e
gestão, é de vital importância para o sucesso do empreendimento.
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Essa seção descreve os resultados obtidos e planejados nas áreas de qualidade,
produtividade e resultados econômico-financeiros.

6.1 Resultados obtidos e planejados

O MPHS contribuiu significativamente para a melhoria da qualidade e produtividade
corporativa do hospital, com 5 anos de investimentos em obras e reformas, além de
melhorias nos resultados econômicos-finanaceiros. É estimado que estes resultados
se potencializam com o novo prédio do HS em operação por mais 20 anos

6.1.1 Resultados da qualidade

Seguem os indicadores da qualidade do empreendimento no quadro 37 a seguir:

AÇÕES MPHS
Reforma das
Central.

BENEFÍCIOS

continuação
Ala Lane, Ala Norte e Ala Melhorias dos quartos para pacientes e
acompanhantes e melhores condições de
trabalhos e fluxos para os funcionários. Novos
equipamentos assistenciais e de hotelaria
foram adquiridos. Novos clientes agregados

Reforma das Utilidades

Melhorias das instalações de infra-estrutura
para maior confiabilidade e segurança de
suprimentos de gases medicinais, energia
elétrica e águas. Melhoria de qualidade dos
sistemas de ar-condicionados, melhorias de
qualidade de águas e energias. Novos
equipamentos de infra-estrutura forma
adquiridos.

Reforma da Recepção Central

Melhorias do Centro Cirúrgico, das UTIs e da
Central de Materiais Esterilizados. Novos
clientes agregados
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AÇÕES MPHS
Reforma dos Prontos Socorros

BENEFÍCIOS
conclusão
Melhorias nas áreas de atendimento
intensivo. Crescimento de receitas e novos
clientes agregados

Reforma dos Restaurantes

Melhorias dos espaços, fluxos e condições.

Certificação JCI – EUA

3º Hospital Privado do Brasil a ser Acreditado
pela Joint Commission International em 2004.
Reacreditado em janeiro 2008. Aumento da
visibilidade e reputação do hospital nas
mídias não pagas. Aumento da solicitação de
palestras. Novos clientes agregados

Convênios Governo Municipal - I
(Apoio aos Hospitais Municipais)

Parceria para serviços assistenciais, obras e
reformas e qualidade corporativa em hospitais
públicos.

Convênios Governo Municipal – II
(Apoio às áreas verdes do Município)

Parceria para serviços de obras e
conservação de verde atuando no paisagismo
e manutenção da Praça Esther Mesquina

Convênios Governo Estadual
(Apoio assistenciais ao Governo Estadual)

Parceria para construção de unidade de
assistência à dependentes químicos da área
pública.

Construção de Novo Prédio do HS
- Novo Centro de Diagnósticos
- Novo Centro de Estudos Médicos
- Novos Estacionamentos e Elevadores
- Novos Quartos e Restaurantes
- Novos Sistemas de Infra-estrutura
- Novo Atrium de Serviços

Expansão das instalações em + 32 mil2
visando atender a demanda médica reprimida
de hospital geral. Obras em andamento com
término previsto para abril/09. Estão
planejados melhorias nos fluxos internos e
externos, conforto térmico, visual, iluminação,
etc e modernos sistemas de controle de infraestrutura para qualidade e segurança de
suprimentos. Agregar mais clientes e receitas
.
Melhorias nos ruídos, vibrações, odores e
poeiras do hospital para vizinhança.

Ações para Comunidade
Cursos para Comunidade

Cursos diversos na área médica, abertos ao
público. Estes cursos serão intensificados
com a construção do Novo Centro de Estudos
no Novo Prédio Hospitalar.

Quadro 37 - Resultados da qualidade devido ao empreendimento MPHS
Fonte: Elaborado pelo autor com dados Sociedade Hospital Samaritano (2008).
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6.1.2 Resultados da produtividade
Seguem os indicadores de produtividade do empreendimento no quadro 38 a seguir:
AÇÕES MPHS
Reforma das Ala
Lane,
Ala Norte e Ala
Central.

Convênios
Governo Municipal

BENEFÍCIOS
Aumento do giro dos quartos para
pacientes e acompanhantes, com
aumento da ocupação hoteleira em
aumento de 12%. Redução da
reclamação da enfermagem.
Redução dos custos das instalações de
infra-estrutura de 6%. Redução das
reclamações da enfermagem por
variações na qualidade de energia
elétrica e qualidade de águas.
Redução significativa da espera na
Internação e melhoria dos fluxos interno
e externo.
Aumento do número de atendimentos
intensivos em 10% e melhorias dos
fluxos de pacientes.
Aumento dos pedidos de alimentação,
mais
conforto
e
qualidade
de
gastronomia.
Aumento da reputação e credibilidade.
Exposição da marca no Brasil e no
exterior.
Melhoria dos contatos com órgão
públicos e incentivos fiscais.

Convênios
Governo Estadual

Melhoria dos contatos com
públicos e incentivos fiscais.

Operação do Novo
Prédio I

Redução de 10% do consumo de águas
e energias, previsto reuso de águas e
chuvas e chuveiros e pias, leiaute
adequado para melhorar fluxos de
pessoas e materiais, flexibilidade de
mudanças de leiaute para demandas
futuras de mercado, economias de
manutenção com vidros auto-limpantes,
etc.
Estima-se que teremos um aumento de
produtividade das pessoas na ordem de
20% para operar o complexo.
Economia de 5% de aditivos pelo
detalhamento dos projetos.
Melhoria dos contatos com a vizinhança
e apoio da comunidade local

Reforma das
Utilidades

Reforma da
Recepção Central
Reforma dos
Prontos Socorros
Reforma dos
Restaurantes
Certificação JCI –
EUA

Operação do Novo
Prédio II
Construção do
Novo Prédio
Ações e Cursos
para Comunidade

órgão

% PROD.
12 %
6%

Melhoria
Qualitativa
10 %
15 %

Melhoria
Qualitativa
Melhoria
Qualitativa
Melhoria
Qualitativa

10 %

MOTIVOS
Núcleos de
estudos foram
formados para
aumentar o giro
dos quartos
Instaladas novas
entradas e
Energia Elétrica
e águas
Reforma da ala
de recepção e
novos cargos
Criação de nova
sala de
medicamentos
Criação de novo
restaurante
O HS foi
reacreditado em
janeiro 2008
Realização de
obras com qual.
e produtividade
Idem anterior
Os leiautes e
fluxos e
utilidades foram
planejados para
dar economias
da ordem 10%.

Idem anterior
20 %
5%
Melhoria
Qualitativa

Investimento em
Gerenciamento
Construção do
novo auditório

Quadro 38 - Resultados de produtividade devido ao empreendimento MPHS
Fonte: Elaborado pelo autor com dados Sociedade Hospital Samaritano (2008).
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6.1.3 Resultados econômico-financeiros estimados
Segue os indicadores econômico-financeiros estimados do empreendimento na
tabela 4 a seguir, devido ao planejamento e projeto adotado no MPHS:
Tabela 4 - Resultado Econômico-financeiro estimados devido ao Empreendimento MPHS
AÇÃO
MPHS
Área Física
TERRENOS
TOTAL 1
Planejamento
COORDENAÇÃO GERAL
GERENCIAMENTO

INVESTIMENTO
MPHS ( R$ MIL)

ECONOMIA
MPHS (R$ MIL)

MOTIVOS

7.000
7.000

-

-

9.680
3.200

3.125

PLANO DIRETOR
ESTUDO DO LOCAL
TOTAL 2
Projetos
PROJETOS
ENGENHARIA VALOR 1

60
60
13.000

3.125

5.380
50

1.500

ENGENHARIA VALOR 2

70

700

TOTAL 3
Construção
CONSTRUÇÃO
ENGENHARIA VALOR 3

5.500

2.200

61.500
Incluso PMG

275

OBRAS VIÁRIAS
TOTAL 4
Recheios
TECNOLOGIAS

1.000
62.500

275

27.300

1.365

AMBIENTAÇÃO

23.500

1.175

- 5% aditivos
evitados do valor de
construção R$ 62,5
milhões
-

Economias de
escopo técnico
Economias de
escopo técnico
50% da Eng. de Valor
da Construtora por
PMG
- 5% aditivos
estimados
- 5% aditivos
estimados
-

50.800
2.540
TOTAL 5
Plano Comunicação
COMUNICAÇÃO
1.200
1.200
TOTAL 6
Operação 20 anos
- 10% custos
MANUTENÇÃO+ENERGIA
3.240
+10% Receitas
EBITDA
510.000
513.240
TOTAL 7
TOTAL GERAL
140.000
521.380
272 %
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Sociedade Hospital Samaritano (2008).
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Destacam-se os seguintes pontos como conclusões e recomendações do trabalho:
1. o comprometimento das pessoas é mais importante para o empreendimento
do que a sua capacidade técnica;
2. uma equipe comprometida, bem coordenada não é suficiente, mas sim a
complementação com a percepção dos stakeholders dos trabalhos efetuados
e dos resultados reais obtidos desta equipe;
3. a sustentabilidade do negócio deve ser o norteador de todas as decisões
tomadas. Pensar sempre no impacto nas pessoas envolvidas, no ambiente e
no fluxo de caixa, nesta ordem;
4. a

experiência,

administrativos,

nas
ajuda

resolução
a

dos

encontrar

graves
as

problemas

soluções

mais

técnicos

e

rapidamente,

respeitando-se as observações técnicas e administrativas dos presentes;
5. o investimento em planejamento e projeto vale muito mais que a execução,
respeitando-se a sustentabilidade do empreendimento.

7.1 Propostas de melhorias e trabalhos futuros

Considera-se como oportunidade de melhoria e trabalho futuro o aprofundamento e
detalhamento do conhecimento na área de Novos Negócios e Sustentabilidade.
Muitas oportunidades foram perdidas durante o planejamento, projeto e execução do
empreendimento por não existir um Plano de Novos Negócios e Sustentabilidade.
O empreendimento será inaugurado com leiautes flexíveis, mas, sem um plano,
pode custar mais mesmo sendo flexível, um pouco mais, talvez, quando comparado
com uma organização que tem um plano pela frente e um leiaute flexível.
Fica lançado o desafio de estudar, em doutorado, se um Plano de Negócios e
Sustentabilidade ajuda ou atrapalha esta flexibilidade da edificação planejada.
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Apêndice A - Perguntas enviadas às construtoras

158

NOVO PRÉDIO HOSPITALAR

Perguntas e Apresentação Construtoras
JUNHO DE 2006

1–

Quantos caminhões de terra serão necessários para retirar todo o volume de
terra das escavações?
Como poderemos garantir que não teremos problemas de caminhões no
bairro de Higienópolis com relação á barulho, sujeiras, etc?
Como lavar os caminhões para não sujarem as ruas do bairro?
Se por acaso um destes caminhões perder o controle e/ou freio e descer até
a Avenida Pacaembu, qual é o plano? Quais providências serão tomadas
para evitarmos isto?

2–

Como faremos para retirar as árvores maiores visto que teremos dificuldades
de acessos para os equipamentos . Qual o plano de ataque?

3–

Como esta planejada o remanejamento das Utilidades (Energia, Água,
Esgoto, Ar condicionado, Gases Medicinais, Vapor, etc,) com o H.S
funcionando. Qual o plano para os remanejamentos?

4–

Como será a logística de remanejamentos dos equipamentos na C.U.T. com
o hospital funcionando?. Qual a seqüência de mudanças, entrada de
maquinas e start-up das mesmas. Qual será o plano de ataque? Quais os
cuidados serão tomados na fase se ampliação (fundação e estrutura) da CUT,
pois esta estará em pleno funcionamento?

5–

Como serão afixados e retirados os tapumes acústicos? Quais as
providências para a sua fixação com o menor ruído possível?. Como será a
seqüência executiva deste trabalho, lembrando da proximidade com a Ala
Norte?

6–

As gruas a serem montadas permitirão o funcionamento do Heliponto?.
Teremos segurança para os pousos e decolagens? Em algum período da
obra teremos que interditar o Heliponto?

7–

As caixas de água temporárias serão seguras em termos de contaminação?
Quais controles serão necessários para isto, ou seja, manter a qualidade da
água estocada igual à de uma caixa de alvenaria. Se houver rompimento da
caixa
ou ficar fora de uso por algum problema, qual o plano de
contingenciamento para evitar desabastecimento do hospital?
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8–

Vamos conviver com ligações hidráulicas velhas e novas. Como garantir que
não teremos contaminação das tubulações novas quando ligadas e
pressurizadas com as antigas? Só teremos ligações novas?

9–

Sabendo da existência de lençol freático no terreno do hospital, como a
construtora pretende minimizar os riscos de problema de contaminação do
lençol, bem como, minimizar os riscos de vazamento em locais inadequados,
e/ou atingir estrutura dos prédios vizinhos, causando problemas nas
estruturas? Quais ações mitigatórias para evitamos estas situações?

10 –

Sabendo que a garagem atual é possível local para canteiro de obras /
vestiários / refeitório, quais serão os cuidados para evitarmos problemas com
os vizinhos com relação a barulhos, cheiros, etc.? Como a sua empresa
pretende minimizar e eliminar os problemas do canteiro em relação aos
vizinhos?

11 –

Havendo rachaduras nos prédios vizinhos (internos e externos), quais serão
os procedimentos para recuperação? Quais os cuidados com relação á
barulhos, poeiras, etc? Qual tempo estimado para esta recuperação?
(pequenos e médios problemas)?

12 –

O Hospital pretende tirar alvará parcial do estacionamento quando pronto,
para usar durante a obra, antes do termino do edifício. Algo poderia ser
mudado (projeto, plano de ataque, etc) agora para termos o estacionamento
disponível em menor tempo possível, visto que o estacionamento é crítico
para o Hospital? Se puder, qual impacto desta mudança?

13 –

Encontrando algum sitio arqueológico, ou suspeita deste, como se
comportará a sua empresa perante este fato? O que o Hospital deverá fazer
para este evento? Quais os possíveis desdobramentos que teremos? Vocês
tem experiência neste sentido? Podem relatar para o Hospital?

14 –

A sua empresa tem plano ambiental? Descrever resumidamente os principais
procedimentos durante a obra, quais cuidados devem ser tomados com o
meio ambiente e quais programas de controle de desperdício estão
planejados. Como a sua empresa garante que estes planos estão sendo
seguidos e como podem demonstrar, com indicadores mensais que estão
sendo seguidos?

15 –

Qual o procedimento da sua empresa frente as boas práticas de engenharia,
ou seja, a descoberta durante a execução da obra de problemas em projetos
ou omissões de partes técnicas necessárias para a segurança e/ou
operacionalidade do edifício. Qual o potencial de engenharia que a
construtora vai colocar disponível para o hospital rapidamente detectar
problemas e/ou omissões de projeto, que devam ser corrigidos e/ou
complementados? Foi prevista verba contigênciada para isto?

16 –

Quais os parâmetros e/ou indicadores que comprovam que a sua empresa
executou a obra com a qualidade esperada? Quais são os principais recursos
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e testes (ensaios) que a sua empresa coloca em campo para garantir a
qualidade de execução?
17 –

Quais são os principais programas de pessoal que garantem a confiabilidade
e qualidade da execução do empreendimento? E quanto a produtividade da
obra, quais serão os indicativos que serão adotados para comprovar que a
produtividade da obra estará em níveis adequados?

18 –

Comparadas as obras brasileiras, com as obras em outros paises, com
características semelhantes, quais as boas praticas e diretrizes para a sua
empresa seguir para obter qualidade e produtividade na execução do
empreendimento?

19 –

Qual o grande diferencial de sua empresa construtora frente as demais
concorrentes. Porque?(tecnologia, métodos, premissas, experiência,etc.,)

20 -

Tendo em vista que estaremos executando as escavações e contenções em
um período de chuvas intensas, que foi planejado para o encaminhamento
das águas pluviais?

21 -

Sabendo dos volumes de concreto à serem lançados, quais foram as
diretrizes adotadas pela sua empresa, com relação aos horários, barulhos,
acessos, etc? Onde ficarão estacionados os caminhões betoneira e a bomba
de concretagem? Onde serão lavados os caminhões betoneira?

161

Apêndice B - Obras em hospitais de São Paulo
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Observa-se que os hospitais em geral estão sempre em obras. Fazendo uma
revisão bibliográfica do assunto, encontra-se alguns motivos que justificam esta
característica.
No caso do Hospital Samaritano de São Paulo, antes do início da construção do
novo prédio hospitalar, na sua 4ª expansão histórica, percebe-se uma série de obras
denominadas de melhorias e aumento de receitas.
Como melhorias, entendem-se como as obras que visam a recuperação da
confiabilidade das instalações existentes, e/ou melhorias físicas de estética e
funcionalidades, e/ou mesmo o aumento de área disponível para adequar à
legislação existente.
Como aumento de receitas, entendem-se como as obras que visam a criação de
novas receitas, transformando e/ou criando novas áreas de produção médica.
Neste período de 7 anos do projeto MPHS, mais de 100 obras foram realizadas no
Samaritano, dentre pequenas reformas até grandes intervenções em andares e alas
inteiras da edificação existente.
O quadro 39 a seguir mostra alguns exemplos de investimentos nestes anos,
realizados em outros hospitais:

HOSPITAIS EM SP

CONSTRUÇÃO

METRAGEM
OBJETIVO
(m²)
Samaritano
1 Novo Edifício Hospitalar
32.000
Expansão
Samaritano
Diversas Obras Internas
30.000
Melhorias
São Camilo
3 Novos Edifícios Hospitalar
2,5 x Atual m² Expansão
Edm. Vasconcelos
Nova UTI + Pronto Socorro
2.000
Expansão
Edm. Vasconcelos
Centro Médico Ambulatorial
3.000
Expansão
São Luiz
Novo Hospital e Maternidade
43.800
Expansão
Oswaldo Cruz
Novo Edifício Hospitalar
ND
Expansão
Oswaldo Cruz
Nova área Administrativa
ND
Melhorias
Einstein
Nova Garagem
ND
Melhorias
Einstein
Novo Prédio
ND
Expansão
Quadro 39 – Estimativas de investimentos realizados em outros hospitais
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Sociedade Hospital Samaritano (2008).

A conclusão deste apêndice é que os hospitais em geral estão sempre procurando
modernizar seus espaços e suas tecnologias, devido à demanda de mercado por
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novas técnicas e tecnologias médicas e devido às características da administração
hospitalar que freqüentemente muda seus planos no curto prazo.
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Anexo A - Carta de autorização do Hospital Samaritano de SP
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Anexo B - Organograma da coordenação geral dos projetos
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Organograma 1- Estrutura para a gestão do empreedimento
Fonte: Sociedade Hospital Samaritano (2008).
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Anexo C - Slide do TBL (Triple Bottom Line) de Sustentabilidade
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Figura 6 – Avaliação da sustentabilidade
Fonte: Grupo de Análise de Sistemas Ambientais (2007)

