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RESUMO

Observando o atraso no prazo e a qualidade das obras já entregues de
infraestrutura urbana na cidade do Rio de Janeiro, cidade-sede dos próximos
grandes eventos no Brasil, percebe-se a necessidade do aperfeiçoamento das
ferramentas geralmente utilizadas para planejar e controlar os desvios deste tipo de
empreendimento. As discrepâncias observadas entre o desempenho esperado na
programação e o desempenho obtido nos processos de controle evidenciam falhas
nos processos de gestão de projetos de alta complexidade, que apresentam elevado
grau de interdependência entre ações e múltiplos agentes intervenientes. Empresas
da construção civil têm focado equivocadamente no planejamento como a tarefa de
gerar um plano e não como um processo gerencial, que deve ser retroalimentado e
reestruturado sempre que necessário. Somado a esse contexto está o aumento
considerável de investimentos financeiros, tecnológicos e científicos destinados à
reabilitação de edifícios no Brasil feitos pelos governos federal, estadual e municipal.
Em contrapartida a esse contexto, há um expressivo desconhecimento sobre a
dinâmica do planejamento e da produção de reabilitação em edifícios voltados para
a atividade hoteleira. Desse modo, o objetivo deste trabalho consiste em estudar o
planejamento de projetos tradicional adotado pelo mercado da construção civil e
definir procedimentos para a integração do planejamento e controle da produção da
obra visando redução de prazos, e consequentemente custos, sem perder
qualidade, principalmente em projetos de reabilitação. A metodologia proposta é
baseada no conceito da integração do projeto definida no PMBOK (2013) para os
processos de coordenação de projetos, no Sistema Last Planner e na Engenharia
Simultânea.

Palavras-chave: integração; gerenciamento do projeto; reabilitação de edifícios;
planejamento e controle da produção; coordenação de projetos.

ABSTRACT

Project Management integrated to design management, planning and
control production process as tools to optimize costs and deadlines on
rehabilitated hotels.
By observing unsatisfactory physical progress measurement focused on
infrastructure construction in Rio de Janeiro, elected the host city for the next main
events in Brasil, we can realize tools must have been improved for planning and
control variances in this type of Project. The discrepancies observed between the
expected results regarding scheduling and those observed in the control processes
evidences failure of project management process in complex projects, which
presents high level interdependency among actions and multiple stakeholders.
Construction companies have been mistakenly focused on Project planning as a task
that generates a plan, nor as a management process, which has to be supplied with
information and restructured whenever necessary. In addition to this scenery is the
increase of investment, tecnological and scientyfical rates allocated to building
rehabilitation in Brasil provided by the federal, state and municipal governments.
Despite of the fact, there is no much knowledge about dynamics of planning and
production progresses for reabilitation of hotel buildings. Therefore, this research
consists on analisying traditional Project management mostly used at construction
and define procedures to integrate Project planning and production process controll
through optimizing costs and deadlines. The methodology presented is based on
Integration concept defined by PMBOK (2013), Last Planner System and Engenharia
Simultânea.

Keywords: integration; Project management; rehabilitation; production planning and
control; design management.
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1

INTRODUÇÃO
Em junho de 2010, o Ministério do Turismo divulgou uma expectativa de

investimentos privados da ordem de R$ 8 bilhões até 2014 na cidade do Rio de
Janeiro. Nesse âmbito, foram aprovados benefícios fiscais e leis destinadas à
construção, reforma, ampliação e modernização de hotéis para atender à demanda
de público gerada por grandes eventos.
De acordo com o anuário emitido pela consultoria Hotel Invest (2012),
especificamente no Rio de Janeiro, o mercado hoteleiro começou o ano de 2011
com um cenário positivo, suportado pelo aquecimento da economia e alta taxa de
ocupação dos hotéis. O dinamismo dos setores naval, petroquímico e de
transportes, a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, a Revitalização do
Porto Maravilha na região central da cidade, a pacificação e urbanização de áreas
degradadas na cidade direcionam para que esse cenário continue em ascensão.
Como apresentado na Tabela 1, diversos hotéis estão atualmente passando
por processo de construção ou reforma. Os principais investimentos divulgados são
para o bairro da Barra da Tijuca onde estes hotéis devem ser entregues no primeiro
semestre de 2014. Juntos, os hotéis destacados somam aproximadamente um
bilhão e meio de reais.
Tabela 1 - Intervenções em hotéis na cidade do Rio de Janeiro
Rede
Hyatt Hotels Corporation
Hilton
Accor (Mercure)
Accor (Ibis)
Accor (Novotel)
Accor (Novotel)
Accor (Íbis)
Windsor
Windsor
Accor (Íbis)
Accor (Íbis)
Allia Hotels (Bristol)
GJP Hotéis & Resorts
Sheraton Hotel and Resort
Vila Galé
Accor (Íbis)
Accor (Novotel)
Vert Hotéis (Ramada)
TOTAL

Tipo
Construção
Construção
Construção
Construção
Construção
Construção
Construção
Construção
Construção
Construção
Construção
Construção
Construção
Reforma
Reforma
Inaugurado
Inaugurado
Inaugurado

Bairro

Previsão de
inauguração
julho/ 2015
junho/ 2014
janeiro/ 2014
ND
ND
junho/ 2014
junho/ 2014
maio/ 2014
maio/ 2014
fevereiro/ 2013

Barra da Tijuca
Barra da Tijuca
Barra da Tijuca
Barra da Tijuca
Barra da Tijuca
Barra da Tijuca
Barra da Tijuca
Barra da Tijuca
Barra da Tijuca
Botafogo
Del Castilho
ND
Lapa
ND
Aeroporto Internacional G junho/ 2013
Leblon
maio/ 2014
Lapa
julho/ 2014
Copacabana
setembro/ 2012
Centro
setembro/ 2010
Barra da Tijuca
outubro/ 2012

Investimento
(Milhões de R$)
523
167
100
ND
69
ND
ND
285
52
ND
22
17
70
80
28
ND
70
1.483

Fonte: Elaborada pela autora com base na consulta ao banco de dados da Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro (2012)
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Com o intuito de facilitar a compreensão da quantidade de empreendimentos
em fase de projeto ou obra, apresenta-se na Figura 1 o mapeamento dos
empreendimentos hoteleiros distribuídos pelo município do Rio de Janeiro. As áreas
destacadas são, em geral, áreas com a população de maior renda e
consequentemente, os locais mais rentáveis para a viabilização de um novo
empreendimento hoteleiro.
Figura 1 – Mapeamento das unidades de hotéis em fase de Projeto e Obra na cidade do Rio
de Janeiro entre 2012 e 2015.

01

01

10

07

nº Unidades de hotéis em fase de Projeto
nº Unidades de hotéis em fase de Obra
Fonte: Adaptado de IPP – Instituto Pereira Passos – Mapa de Divisões Administrativas
Setoriais (2012): Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – mapa sem escala

Em contrapartida, durante essa nomeação de sede para diversos eventos,
surge a pesquisa do Fórum Econômico Mundial, divulgada em Março de 2011, na
qual o Brasil é posicionado em 52º lugar no ranking de competitividade no turismo
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entre 159 países concorrentes, em que os piores resultados foram para a
infraestrutura de transportes terrestre e aeroportuário, a violência e a mão de obra
qualificada.
Ao analisar a evolução de obra dos 18 empreendimentos hoteleiros
levantados acima, 27,7% do total possuem atrasos significativos que podem
comprometer a entrega do empreendimento para os eventos de 2014. Estima-se
que parte desse alto índice seja reflexo de problemas de planejamento e controle de
recursos e prazos.
Para a elaboração do planejamento de um projeto é primordial desdobrar o
escopo global em etapas ou partes independentes e estabelecer a ordem sequencial
na qual todas as atividades relacionadas devem ser executadas. Existem diversas
técnicas de planejamento para definir e detalhar os objetivos do projeto mantendo o
gerenciamento efetivo.
Segundo o Project Management Institute - PMI (2006) é necessário identificar
e documentar as atividades específicas que devem ser realizadas com a finalidade
de produzir os diversos níveis de subprodutos identificados no escopo total do
empreendimento.
Segundo Akkari (2009) o fato de que os modelos gerenciais focam em
planejamento global definindo eventos e “pacotes” de trabalhos faz com que a
delegação de responsabilidades pelo processo de programação chegue a níveis
distantes do cenário no qual se conduz ou se deveria conduzir o planejamento
operacional. Como consequência, são definidos processos de planejamento
distanciados ou inadequados às reais necessidades do empreendimento.
Visando alinhar o planejamento com os processos de desenvolvimento do
projeto, devem-se buscar processos de programação que sejam aptos a lidar com
as múltiplas interfaces gerenciais, em particular com a incerteza inerente ao
processo de transmissão de informações, conforme afirmado por Akkari (2009).
Como na construção civil as mudanças ocorrem principalmente por
necessidade de novas exigências de mercado, onde as empresas, em busca de
serem cada vez mais competitivas, são levadas a reduzir custos e inovar processos
e produtos, o planejamento de um projeto deve conduzir a implantação de
alternativas de menor impacto no custo, prazo e qualidade do produto.
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Na

maioria

dos

casos

os

objetivos

do

planejamento

não

estão

necessariamente no âmbito da produção, mas quase sempre voltados para busca
de estratégias que viabilizem ou potencializem os resultados do empreendimento.
No caso da construção civil, por se tratar de produtos com ciclos longos e não
seriados, os desvios não podem ser corrigidos e sim compensados.
Em seu estudo sobre o sistema de restrições de um sistema produtivo, Akkari
afirma que para aperfeiçoar o fluxo das atividades a restrição deve operar
continuamente e com capacidade total, uma vez que ele é o componente mais lento
do processo e acaba fixando o ritmo do sistema. Por exemplo, ao identificar um
determinado recurso como a restrição de um processo, e sabendo que esse recurso
só pode executar uma determinada tarefa uma vez por semana, será necessário
garantir que esse recurso tenha todas as informações e recursos secundários
antecessores disponíveis para executar a tarefa nesse dia da semana sem
problemas, assim evita-se o atraso do prazo total do processo em, no mínimo, uma
semana.
Diversas referências bibliográficas associam as definições de restrições de
produção ao caminho crítico de uma dada programação de implantação de um
projeto. Desta forma, é preciso prever um estoque de bens ou de serviços antes da
restrição ou no caminho crítico do planejamento, de modo que o mesmo esteja
sempre operando em capacidade máxima.
A análise das restrições permite uma continuidade da produção no canteiro e
consequentemente, melhora a eficácia do planejamento, evitando desvios.
Geralmente as restrições estão relacionadas às informações necessárias para a
realização da atividade, como por exemplo, critérios, projetos e especificações, ou
relacionadas a recursos, como mão de obra, materiais, equipamentos.
Quando se consegue identificar causas dos desvios das atividades
programadas após ciclos repetidos de reprogramação sem sucesso, é necessário
reestruturar o planejamento, integrando os processos que estão relacionados a
esses desvios. Comparativamente à identificação e neutralização das restrições, as
causas dos desvios também devem ser monitoradas e controladas de modo que
atendam satisfatoriamente ao planejamento.
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Serão

apresentados

neste

trabalho

os

benefícios

agregados

ao

empreendimento hoteleiro, considerando a integração do planejamento e controle de
obra através do estudo do planejamento, a identificação de desvios e definição de
procedimentos para garantir prazo e custos sem perder a qualidade do resultado.
Como consequência do objetivo principal, serão apresentados dados para o
desenvolvimento de futuros estudos voltados à identificação, avaliação e integração
de experiências de intervenções de reabilitação de edifícios destinados ao setor
hoteleiro.
De acordo com Moraes (2011), a reabilitação de edifícios não está limitada
somente às edificações antigas e degradadas; aplica-se também quando há
interesse do empreendedor substituir sistemas prediais ineficientes e inacabados
pela mudança do uso do imóvel ou também, quando as edificações se encontram
abandonadas.
Essa prática também é vista como uma oportunidade de negócio, solução
para revitalização de áreas urbanas e atualização das edificações, com sua
infraestrutura obsoleta e equipamentos ultrapassados.
Segundo Wiazowski (2007) a renovação de um edifício pressupõe uma
coordenação completa entre soluções de fachadas, instalações, proteção e combate
a incêndio. Portanto, a tomada de decisão inicialmente traçada no papel deve ser
minuciosamente estudada e planejada.
Esse autor enfatiza que a fase de planejamento do projeto é mais complexa
do que a própria execução da obra. O autor propõe no Quadro 1, os graus de
renovação de empreendimentos relacionados à necessidade de coordenação de
projetos, proposto por Wiazowski (2007).
Quadro 1 – Graus de Intervenção de reabilitação de empreendimentos
Coordenação
projetos

Tipo

Descrição

Leve

Apenas poucos itens do edifício sofrem algum tipo de
intervenção como, por exemplo, a instalação de um Desejável
sistema de ar-condicionado.

de
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Média

Intervenção pouco mais complexa, com a introdução de
diversos sistemas (cabeamento estruturado, piso
Necessária
elevado, instalações hidráulicas, elevadores, instalações
elétricas, automação, etc.).

Profunda

Reabilitação completa do empreendimento. Nestes casos
Indispensável
apenas a estrutura do edifício é aproveitada.

Fonte: Adaptada de Wiazowski (2007)

A literatura nacional relacionada à construção civil trata o termo projeto de
duas maneiras distintas.
A primeira definição de projeto vem do termo em inglês Project e segundo o
PMI (Project Management Institute) é “um conjunto de atividades temporárias,
realizadas em grupo destinadas a produzir um produto, serviço ou resultado único
(...) não se trata de uma operação de rotina, mas um conjunto específico de
operações destinadas a atingir um objetivo particular”. Essa segunda definição de
projeto também é entendida como empreendimento com objetivo identificável, que
consome recursos e opera sob a pressão de prazos, custos e qualidade.
A segunda definição de acordo com o dicionário Michaelis, o termo projeto
refere-se à “representação gráfica e escrita com orçamento de uma obra que será
realizada”, ou seja, conjunto de informações técnicas e detalhes gráficos reunidos
em plantas, cortes, fachadas e memoriais que orientam a execução de uma obra
que será realizada.
Como neste trabalho serão abordados os dois termos, a segunda definição
será mencionada como “projeto técnico” com a finalidade de facilitar a compreensão
das informações.
1.1

OBJETIVOS
O principal objetivo desse trabalho é apresentar uma metodologia para

integrar o planejamento com o controle da produção da obra visando redução de
prazos, e consequentemente custos, sem perder qualidade.
O objetivo secundário será a apresentação de procedimentos que possibilitem
a identificação, classificação, quantificação e análise dos desvios nos processos de
gerenciamento
intervenientes.

de

projetos

complexos

que

possuem

múltiplos

agentes
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Também serão abordados os impactos negativos gerados no projeto devido à
falta de implantação de um projeto técnico específico para a reabilitação de edifícios.
1.2

Metodologia e Organização da Dissertação
Serão apresentados os conceitos e as ferramentas utilizadas para identificar e

controlar

os

principais

desvios

encontrados

durante

diversas

fases

de

desenvolvimento do projeto, classificadas de acordo com a proposta do Project
Management Body of Knowledge - PMBOK, relacionando as causas geradoras e os
impactos no custo e prazo durante o progresso do projeto, que reunidas, formam um
método integrado de planejamento de projetos e controle da produção voltado para
a reabilitação de edifícios.
A seguir é apresentada a sequência do desenvolvimento deste trabalho
através da Figura 2.
Figura 2 - Sequência do desenvolvimento deste trabalho
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intervenções nos hotéis a que deveriam ser entregues, de acordo com as
informações na previsão de 2012, e analisando que os prazos não foram cumpridos
e já existem vícios ocultos nas obras recém-entregues em 2014, identifica-se uma
possível falha no planejamento e controle das obras destes empreendimentos.
Neste capítulo também são apresentados os objetivos do trabalho e a organização
da pesquisa em busca de resultados satisfatórios.
No segundo capítulo são discutidos os aspectos conceituais que envolvem o
tema relacionado com os procedimentos definidos pelo PMBOK (2013) para o
gerenciamento de projetos. São apresentados os conceitos sobre Integração do
Projeto,

Planejamento

Tradicional,

conceitos

da

Engenharia

Simultânea,

Planejamento Tradicional e Planejamento para Reabilitação de edifícios, Métodos de
Gestão da Produção.
O terceiro capítulo apresenta a metodologia, considerando procedimentos e
ferramentas para a integração do planejamento e produção da obra voltada para a
reabilitação de edifícios.
A apresentação do Estudo de Caso (Reabilitação Hoteleira) com a aplicação
da metodologia proposta é feita no quarto capítulo através da retomada dos temas
como: a identificação de desvios durante o processo de planejamento tradicional,
necessidade da identificação de restrições e nivelamento de recursos, planejamento
específico para um empreendimento hoteleiro, premissas para o desenvolvimento de
um projeto de reabilitação, desvios nos processos de planejamento e controle da
produção, e o principal elemento de conexão aos demais, a integração entre eles.
Neste capítulo também são apresentadas as análises qualitativas e quantitativas a
partir da pesquisa em campo.
O quinto capítulo conclui a pesquisa com a análise comparativa dos
resultados obtidos no projeto com a implantação de processos integrados na
construtora A e B.
O sexto capítulo apresenta as referências bibliográficas e as fontes das
pesquisas realizadas para a elaboração desta dissertação.
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2
2.1

ASPECTOS CONCEITUAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO
Integração do Projeto
Todo projeto necessita de uma gerência para o seu início, desenvolvimento e

conclusão. O gerente desse processo deve avaliar constantemente o projeto como
um todo, desde a análise dos requisitos iniciais até sua conclusão; é responsável
pelo planejamento geral e pelo desenvolvimento de projetos técnicos. Durante esse
processo existem várias fases, interligadas entre si, em busca da meta final
conforme previsto no planejamento, que nem sempre é atingida devido a prazos ou
custos inviáveis, que surgem no momento de atualizações no planejamento.
Segundo o PMBOK, guia emitido e atualizado continuamente pelo PMI
(Project Management Institute) a gerência do projeto é definida como a aplicação de
conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para atingir ou superar as
necessidades e expectativas de pessoas envolvidas no processo.
Esse guia identifica e reúne padrões em conhecimentos e práticas da área de
gerenciamento de projetos no mercado global que podem ser aplicados a qualquer
tipo de projeto. No entanto, é necessário o envolvimento de especialistas na área em
que se pretende aplicá-lo para a customização e criação do modelo de
Gerenciamento do Projeto específico, com controles e indicadores específicos. Ou
seja, um projeto voltado para a construção civil deve conter indicadores para uma
atividade específica, como por exemplo, a qualidade e a técnica para o
assentamento de piso. Caso seja um projeto voltado para a indústria automobilística
deve conter indicadores relacionados a segurança como, por exemplo, testes de
impacto e pressão nos airbags.
A 5ª edição do PMBOK (2013) define cinco grupos de processos de
gerenciamento de projetos e 10 áreas de conhecimento, como transcrito no
Quadro2.
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Quadro 2 – Grupos de Processos e Áreas de Conhecimento do Projeto
1 - Início - autorização do projeto ou fase
2 - Planejamento
Grupos de Processos do Ciclo de
3 - Execução
vida do Projeto
4 - Monitoramento e Controle
5 - Encerramento
1 - Gerenciamento de integração do projeto
2 - Gerenciamento do escopo do projeto
3 - Gerenciamento de tempo do projeto
4 - Gerenciamento de custos do projeto
Áreas de Conhecimento

5 - Gerenciamento da qualidade do projeto
6 - Gerenciamento de recursos humanos do projeto
7 - Gerenciamento das comunicações do projeto
8 - Gerenciamento de riscos do projeto
9 - Gerenciamento de aquisições do projeto

10 - Gerenciamento dos interessados no projeto
Fonte: Adaptado pela autora do PMBOK (2013)

A metodologia desse modelo está organizada no Quadro 3, transcrito abaixo,
no qual são apresentadas 47 atividades que relacionam as áreas de conhecimento
(destacados em azul) com os processos de gerenciamento de projetos (destacados
em cinza), segundo a classificação do PMBOK (2013).
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Quadro 3 - Mapeamento dos processos de gerenciamento de projetos em relação aos grupos de processos e áreas de conhecimento
Grupos de Processos
Áreas de
Conhecimento

Inicialização

Planejamento

Execução

Monitoramento e Controle

Encerramento

Integração

1.1 Desenvolver o
termo de abertura
do projeto

1.2 Elaborar o plano de gerenciamento
do projeto

1.3 Organizar a execução dos
projetos técnicos

1.4 Monitorar e controlar a
execução dos projetos técnicos
1.5 Realizar o controle integrado
de mudanças

1.6 Encerrar o
projeto

Escopo

Tempo

Custo
Qualidade

Recursos

Comunicações

Riscos

Aquisição
Partes
interessadas

10.1 Identificar as
partes interessadas

2.1 Planejar o Gerenciamento do
escopo
2.2 Coletar os requisitos
2.3 Definir o escopo
2.4 Criar a EAP
3.1 Definir as atividades
3.2 Sequenciar atividades
3.3 Estimar os recursos necessários
3.4 Estimar as durações das atividades
3.5 Elaborar o cronograma
3.6 Gerenciar o cronograma
4.1 Estimar custos
4.2 Determinar o orçamento
4.3 Gerenciar os custos
5.1 Planejar o gerenciamento da
qualidade
6.1 Realizar o planejamento
organizacional de recursos humanos
6.2 Mobilizar a equipe do projeto
6.3 Desenvolver a equipe do projeto
7.1 Planejar o gerenciamento das
comunicações
8.1 Planejar o gerenciamento dos riscos
8.2 Identificar os riscos
8.3 Realizar a análise qualitativa dos
riscos
8.4 Realizar a análise quantitativa dos
riscos
8.5 Planejar as respostas aos riscos
9.1 Planejar o gerenciamento das
aquisições
10.2 Planejar o gerenciamento das
partes interessadas

Fonte: Adaptado pela autora do PMBOK (2013)

2.5 Verificar o escopo
2.6 Controlar o escopo e suas
alterações

3.7 Controlar o cronograma

4.4 Controlar os custos
5.2 Realizar a garantia da
qualidade

5.3 Controlar a qualidade

6.4 Gerenciar a equipe do
projeto
7.2 Gerenciar as
comunicações

7.3 Emitir o relatório de
desempenho

8.6 Controlar os riscos

9.2 Conduzir as aquisições

9.3 Controlar as aquisições

10.3 Gerenciar o envolvimento
das partes interessadas

10.4 Controlar o envolvimento
das partes interessadas

9.4 Encerrar
as aquisições
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Essas atividades estão numeradas em ordem crescente de acordo com a
evolução do desenvolvimento do Projeto. Cada atividade foi destacada na tabela
com a mesma cor correspondente a cada atividade que será apresentada a seguir,
na Figura 3.
Baseando-se no conhecimento sobre as áreas e os processos de cada etapa
propostos, o gerente do projeto customiza as melhores práticas apresentadas pelo
PMBOK com base nos objetivos, restrições e modelo operacional que serão
aplicados na execução do projeto. Assim, o gerente além de assegurar que o projeto
seja concluído, faz o monitoramento contínuo, detecta desvios, mapeia riscos e
analisa sua evolução dinâmica. Como resultado, o projeto não apresentará
surpresas, tendo probabilidade muito maior de alcançar o sucesso.
As 47 atividades destacadas pelo PMBOK (2013) listadas no Quadro 3
também são apresentadas na Figura 3, porém, organizadas de acordo com os fluxos
de interações entre elas e cada área de conhecimento identificada no Projeto. Notase que a maioria delas (26 do total de 47) deve ser executada durante a fase de
Planejamento do Projeto, destacadas na coluna de planejamento do Quadro 3 ou os
processos de planejamento da Figura 3.
Para o desenvolvimento dessa pesquisa, tomou-se em conta a área de
conhecimento denominada Integração, destacada na cor lilás no fluxograma
apresentado. A Integração tem como objetivo principal integrar as demais fases do
projeto, mantendo clareza e o fluxo de informações adequado, buscando o sucesso
do projeto. Sendo assim, foi definida como a área mais importante do processo e
merece destaque.
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Figura 3 - Visão geral dos processos de gerenciamento do projeto definidos pelo PMBOK
PROCESSOS DE INICIAÇÃO
Termo de
abertura do
Projeto

Idenfificação das
partes
interessadas

(ESSENCIAIS)

PROCESSOS DE PLANEJAMENTO
Criação da
EAP

Planejamento do
escopo

Definição de
atividades

Definição do
escopo

Estimativa de
recursos

Coleta de
requisitos

Planejamento das
partes
interessadas

Sequenciamento
de atividades

Elaboração do
cronograma

Estimativa de
duração de
atividades
Estimativa de
Custos

Orçamento de
custos

Plano de
gerenciamento de
risco

Elaboração do
Plano do Projeto

(AUXILIARES)
Planejamento da
Qualidade

Planejamento
Organizacional

Formação de
Equipe

Desenvolvimento
da Equipe

Planejamento
de Aquisições

Gerenciamento
do cronograma

Planejamento da
Comunicação

Identificação de
Risco

Análise
Qualitativa
do
Risco

Análise
Quantitativa do
Risco

Planejamento de
Resposta ao
risco

Gerenciamento
do custo

(ESSENCIAIS)

PROCESSOS DE EXECUÇÃO
Organizar a
execução dos
projetos

Gerenciar o
envolvimento
interessados

(AUXILIARES)
Distribuição de
Informações

Garantia de
Qualidade

Gerenciamento
da Equipe

Conduzir Aquisições
(selecionar fornecedores e
administrar contratos)

(ESSENCIAIS)

PROCESSOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO
Controle da
execução dos
projetos

Relatório de
Desempenho

Controle
Integrado de
Alterações

Controle do
envolvimento
interessados

Controle das
Aquisições

(AUXILIARES)
Verificação do
escopo

Controle de
Alterações
do
escopo

Controle do
Cronograma

Controle da
Qualidade

Controle de
Custos

Monitoramento
do controle do
Risco

PROCESSOS DE ENCERRAMENTO
Encerramento
dos Contratos

Encerramento
Administrativo

LEGENDA:
Escopo

Riscos

Comunicação

Tempo

Integração

Recursos Humanos

Custo

Qualidade

Aquisições

Interessados

Fonte: Adaptado pela autora de Dinsmore Associates (2002) apud TERZIAN (2005).

De acordo com o PMBOK (2013), a gerência de integração é o conjunto de
processos e atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e
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coordenar os vários processos e atividades dos grupos de processo de
gerenciamento. O gerenciamento da integração do projeto consiste em:
•

Desenvolver o termo de abertura do projeto;

•

Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto;

•

Organizar a execução dos projetos técnicos;

•

Monitorar e controlar a execução dos projetos técnicos conforme
especificações;

•

Realizar o controle integrado de alterações dos projetos técnicos;

•

Encerrar o projeto.
O gerenciamento da integração do projeto inclui o gerenciamento de diversas

interfaces tais como análise dos projetos técnicos e compatibilização entre eles,
coordenação de atividades, recursos e restrições, identificando os pontos de
integração entre os vários elementos do projeto.
Consiste em fazer escolhas sobre em quais pontos deve-se concentrar
recursos e esforços e em que momento específico, ou seja, fazer compensações
entre objetivos e alternativas conflitantes. Assim, possíveis problemas são
antecipados, antes de se tornarem críticos no desenvolvimento do projeto.
Observa-se no Fluxograma 1 que, ao apresentar as atividades relacionadas
na Fase Integração, é possível identificar os principais elementos presentes durante
o desenvolvimento do projeto que podem gerar maior quantidade de desvios.
Fluxograma 1 – Atividades relacionadas na área de conhecimento: Integração
INÍCIO

Termo de
abertura
do Projeto

PLANEJAMENTO

Elaboração do
Plano de
Gerenciamento
do Projeto

EXECUÇÃO

Organizar a
execução dos
projetos
técnicos

CONTROLE e MONITORAMENTO

Controle da
execução
dos projetos
técnicos

Controle
Integrado de
Alterações

ENCERRAMENTO

Encerramento
Administrativo

Fonte: Elaborado pela autora (2013).

Os três principais elementos que podem ser destacados dessa análise são a
integração relacionada com: ferramentas utilizadas no Planejamento, ferramentas
utilizadas para a coordenação e compatibilização dos projetos técnicos, e as
ferramentas para o controle da produção da obra, conforme mostrado na Figura 4.
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Figura 4 – Principais elementos na Integração do Projeto

Projetos
técnicos

Planejamento

Produção

INTEGRAÇÃO

Fonte: Elaborado pela autora (2013).

Sobre a integração, Mitidieri e Guerra (2010) apresentaram um modelo de
Sistema de Gestão Integrada (SGI) voltado para empresas construtoras de edifícios,
tendo como referência as normas ligadas à construção civil NBR ISO 9001:2008,
NBR ISO 14001:2004, BSI OHSAS 18001:2007 e NBR 16001:2004, ilustrado na
Figura 5.
Esse modelo sugere a integração de diversos sistemas de gestão, tais como:
gestão da qualidade (GQ), gestão da produtividade (GP), gestão da saúde e
segurança no trabalho (GSST), gestão ambiental (GA), gestão da responsabilidade
social (GRS), gestão da inovação (GI) e gestão estratégica do negócio (GEN).
Os elementos que compõem esse modelo interagem entre si, principalmente
o processo de recursos humanos, que dá apoio a todos os processos.
O SGI proposto é baseado na abordagem do processo, em que se
consideram as diversas interfaces ou interações entre os processos e de que forma
é feita a gestão, mas também das diversas interações, buscando a melhoria
contínua do sistema.
Resumidamente, é estabelecida uma política do SGI a partir dos requisitos de
cada norma referida por cada sistema de gestão que compõe o SGI da construtora.
“Essa política é analisada, criticada e divulgada para toda a empresa
(...). Com base nisso, são estabelecidos os objetivos, indicadores e
metas, com definição de responsabilidade e frequência da coleta de
dados, além de ações necessárias para o cumprimento dessas
metas, tais como programas, aquisições e treinamentos”.
(MITIDIERI; GUERRA, 2010).
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Fonte: Elaborado pela autora (2013).
Figura 8 - Inter-relações dos projetos técnicos com os processos envolvidos na execução
da obra dentro de um Projeto complexo
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Fonte: Elaborado pela autora (2013).

Presume-se, portanto que, com o aumento da complexidade do projeto são
necessários cada vez mais intervenientes em seu desenvolvimento. Há a
dependência de informações de terceiros reproduzindo um alto fluxo de

34

informações, que para darem resultado, precisam ser bem integradas e
coordenadas pelo gerente do projeto.
O planejamento e o controle do processo de desenvolvimento do produto em
empreendimentos nos quais existe simultaneidade entre projetos técnicos e
produção tem importância muito grande, de acordo com CODINHOTO (2003).
“Nesses

empreendimentos,

em

função

da

incerteza

e

da

interdependência entre as atividades, o planejamento e o controle
assumem um papel fundamental no sentido de garantir um fluxo
contínuo de trabalho na produção (...). Além disso, o planejamento e
controle integrado dessas funções possibilita a redução do tempo de
desenvolvimento, uma vez que muito das atividades relacionadas a
essas funções podem ser realizadas de forma paralela e simultânea”.
(CODINHOTO, 2003).

Conforme apresentado acima, os principais elementos para a integração do
projeto tais como planejamento, projetos técnicos e produção de obra, serão
abordados e discutidos nos próximos capítulos.
2.2

Planejamento do Projeto (empreendimento)

2.2.1 Planejamento Tradicional
Na prática de mercado da construção civil, o gerenciamento de projetos
complexos geralmente tem seu planejamento voltado para a análise de custos,
prazos, conformidade com as especificações definidas nos projetos técnicos e
utilização de procedimentos-padrão. Cronogramas são elaborados, em geral com
base em modelos mecanicistas e cartesianos que vêm sendo criticados, pois não
lidam adequadamente com a natureza complexa dos projetos, além de sugerir um
tratamento uniforme a projetos em contexto muito distintos, segundo Akkari (2009).
Como na construção civil, a data de conclusão do projeto é o limitante da
programação, as programações elaboradas são apoiadas em estimativas de
produtividade e sujeitas a frequentes desvios de sua aplicação, não estabelecendo
correlação entre a produtividade e os recursos.
Akkari (2009) afirma que a aplicação de técnicas de programação a modelos
suportados por redes lógicas implica no emprego de algoritmos para cálculo das
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datas previstas simuladas para execução das atividades associadas ao escopo do
projeto, afirma Akkari. Aplicando-se a uma obra, essa situação origina expectativas
de prazo irreais ou inexequíveis.
Vários modelos de planejamento têm evidenciado problemas na programação
de obras, principalmente por considerarem, índices de produtividade baseados em
manuais de orçamento e a experiência dos gerentes de obra para definir: as
durações; os recursos (mão de obra, equipamento, investimento financeiro); a
dependência das atividades (plano de ataque e sequenciamento); e a estrutura
analítica do projeto.
“Os modelos gerenciais de projetos têm focado no planejamento
global definindo eventos, modelagem da rede, número de pacotes de
trabalho, na fase de planejamento e controle inicial. Isso faz com que
a delegação de responsabilidades pelo processo de programação
chegue a níveis muito distantes do cenário no qual se conduz ou se
deveria

conduzir

o

planejamento

operacional”.

(HALPIN;

WOODHEAD, 1998 apud AKKARI, 2009).

Dessa maneira, a gestão da interação entre as pessoas, da dinâmica das
relações entre os envolvidos e dos diferentes interesses de agentes que participam
do projeto acabam ficando em segundo plano. A consequência disto é a ocorrência
dos processos de programação distanciados ou inadequados às necessidades do
projeto por falta de ajuste da programação com enfoque nos recursos.
A publicação do CDRA – Community Development Resource Association
(2001) afirma que projetos complexos raramente desenvolvem-se de forma
previsível e constante, devendo-se considerar a necessidade de reflexões
adicionais, julgamentos e decisões ao longo de sua implantação. Nesse estudo é
apontado que apesar do crescente reconhecimento da complexidade de programas
comunitários, os métodos comumente utilizados para avaliá-los e monitorá-los são
baseados em práticas tradicionais de gestão que trazem uma visão bastante
simplificada da realidade. Portanto é essencial que as práticas tradicionais devem
ser complementadas com avaliações qualitativas visando o melhor aproveitamento
dos envolvidos e interessados no processo de desenvolvimento de um projeto
complexo.
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Segundo o PMBOK (2006) a definição das atividades envolve identificar e
documentar as atividades específicas que devem ser realizadas com a finalidade de
produzir os diversos níveis de subprodutos identificados no escopo do projeto.
Nesse processo também devem ser definidas as atividades voltadas para o alcance
dos objetivos do projeto. Alguns processos de trabalho necessários para definição
das atividades são destacados abaixo no Quadro 4.
Quadro 4 – Processos de trabalho para definição das atividades do planejamento
Estrutura
Subdivisão do projeto em partes controláveis e executáveis, é a
Analítica do
Projeto (EAP)
principal entrada para definição da atividade. Essas partes são
ou
organizadas sequencialmente de acordo com a ordem de execução no
Work
Breakdown
projeto.
Structure (WBS)
Para exemplificar de maneira simples, a construção de uma residência
pode ser desmenbrada em etapas de construção: terraplanagem,
estrutura, alvenaria, instalações, esquadrias e acabamentos, ou seja,
esses são os elementos da EAP da construção de uma residência.
Declaração do
escopo

A justificativa e os objetivos do projeto contidos na declaração do
escopo devem ser considerados, explicitamente, durante a definição
das atividades.

Informações
históricas

Definição de que atividades foram realmente requeridas em projetos
anteriores semelhantes, devem ser consideradas na definição de
gerência do projeto.

Restrições
Premissas

Fatores que limitarão as opções da equipe de gerência do projeto.
Fatores que, para os propósitos do planejamento, serão considerados
como reais ou certos. Ou seja, são conceitos adotados no início do
projeto que determinaraão outras definições. As premissas geralmente
envolvem certo grau de risco.

Fonte: Adaptado pela autora de PMBOK (2006)

As ferramentas para essas definições são apresentadas no Quadro 5, e os
resultados obtidos com esse trabalho estão no Quadro 6.
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Quadro 5 – Ferramentas utilizadas para definição das atividades do planejamento
Decomposição

Envolve subdividir os elementos do projeto em componentes menores
com a finalidade de fornecer melhor controle do gerenciamento. A
principal diferença entre a decomposição aqui descrita e a do
detalhamento do escopo é que nesta as saídas são descritas como
atividades (ações) em vez de subprodutos (itens tangíveis). Em
algumas áreas de aplicação, a EAP e a lista de atividades são
desenvolvidas paralelamente.

Modelos

Adota-se como modelo ou referência para um novo projeto, uma lista

(Templates)

de atividades ou uma parte de atividades de projetos anteriores
similares.

Fonte: Adaptado pela autora de PMBOK (2006)
Quadro 6 - Resultados do mapeamento das atividades do planejamento
Lista de

Deve incluir todas as atividades que serão realizadas no projeto. Deve

atividades

ser organizada como uma extensão da EAP para assegurar que esteja
completa e que inclui qualquer atividade que seja requerida como parte
do escopo do projeto. Deve incluir descrições de cada atividade para
garantir que os membros da equipe do projeto entenderão como o
trabalho será feito.

Detalhes de

São referentes à lista de atividades que devem ser documentadas e

suporte

organizadas de forma a facilitar seu uso por outros processos da
gerência do projeto. Os detalhes de suporte reunem a documentação
de todas as premissas identificadas no projeto.

Atualizações na

Ao utilizar a EAP para identificar quais atividades serão necessárias, a

EAP (ou WBS)

equipe do projeto pode identificar a falta de algum subproduto ou pode
ainda determinar que a descrição dos subprodutos seja esclarecida ou
corrigida. Qualquer uma destas atualizações deve ser refletida na EAP
e na respectiva documentação, como, por exemplo, a estimativa dos
custos.

Estas

atualizações

são

muitas

vezes

chamadas

de

refinamentos e ocorrem mais frequentemente quando o projeto envolve
uma tecnologia nova ou em desenvolvimento.
Fonte: Adaptado pela autora de PMBOK (2006)
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Deve ser notado que em qualquer EAP deve-se focar: no processo, no
sistema e na estrutura, portanto, o sequenciamento do trabalho não é o objetivo
primário.
Sendo assim, o processo de planejamento de um projeto deve ser realizado
progressivamente, partindo do planejamento do todo, passando pelos planos de
processos individuais e testes. Para isso é importante estudar o detalhamento dos
projetos técnicos.
O detalhamento dos projetos técnicos não é realizado apenas com a função
de gerar especificações de engenharia. O detalhamento diz respeito à obtenção de
todo tipo de informação sobre o produto e seus processos.
Uma crítica ao planejamento proposto pelo PMBOK é que esse modelo parte
do princípio que todos os recursos e ações necessárias para o início de uma
determinada tarefa estejam prontos ao mesmo tempo em que a liberação para
execução dessa tarefa. Por isso é difícil manter o planejamento inicial, porque os
pré-requisitos ou as tarefas antecessoras nem sempre estão disponíveis no mesmo
tempo em que deve ser iniciada a tarefa.
Por isso é essencial que exista a comunicação entre o planejador e os
executores além do comprometimento do executor em iniciar e finalizar a tarefa de
acordo com a programação passada por ele mesmo.
Também é necessário focar na eliminação das causas dos desvios e na raiz
do problema ao invés de apenas mudar o nível do desempenho do recurso para
alcançar a meta inicial.
Por exemplo, adota-se que o prazo para a entrega de determinado insumo é
excedido repetidas vezes, adiando o início e conclusão de determinada tarefa por
um recurso. O responsável pela programação tem a opção de reduzir o prazo do
recurso que executa a atividade, ou aumentar a quantidade de pessoas executando
essa atividade para que ela seja concluída no prazo. O problema identificado nesse
ajuste é que como a causa do desvio (prazo de entrega desse insumo) não foi
eliminada, esse atraso poderá ocorrer novamente. A melhor opção será, portanto,
substituir o fornecedor ou comprar insumo de características similares, fazendo
adaptações quando há um fornecedor único.
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Akkari (2009) afirma que ao implantar o processo de planejamento a empresa
tem como objetivo visualizar cenários futuros que subsidiem a tomada de decisão, e,
independente da técnica utilizada, da capacitação dos seus recursos humanos (mão
de obra própria ou externa) e das ferramentas de suporte. As etapas do processo de
elaboração seguem o padrão ilustrado no Fluxograma 2.
Fluxograma 2 – Etapas do processo de implantação do planejamento
Identificação e definição de escopo

Definição de ciclos de implantação (duração) com fases e etapas

Definição da modelagem de redes lógicas contemplando sequência
lógica e restrições tenológicas do processo produtivo selecionado

Alocação e nivelamento de recursos

Fonte: Elaborado pela autora com base em Akkari (2009)

De acordo com Akkari (2009) as maiores deficiências entre as programações
previstas em um projeto e o desempenho obtido nos processos de controle, estão
ligadas principalmente à alocação de recursos, incompatível com a programação
dos prazos. A autora propõe em seu trabalho um método de nivelamento de
recursos desenvolvido a partir da Teoria das Restrições (Theory of Constraints –
TOC).
“As restrições, em geral, estão relacionadas à dificuldade de acesso a obra,
ao arranjo físico, às limitações de recursos financeiros ou físicos e ao
comprometimento dos recursos da empresa em outros empreendimentos”.
(FORMOSO et al., 1999).
Akkari afirma que para evitar um atraso irrecuperável na fase de
planejamento, devem-se definir as restrições do sistema de produção e aperfeiçoar
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a programação desse sistema a partir de cinco etapas básicas apresentadas no
Quadro 7.
Quadro 7 – Etapas para evitar atrasos irrecuperáveis no projeto
Etapa 1

Determinar a restrição e os recursos com restrição de capacidade

Etapa 2

Otimizar os recursos com restrição de capacidade

Etapa 3

Programar as restrições para que atuem na sua capacidade máxima
produtiva

Etapa 4

Programar o processo localizado antes da restrição

Etapa 5

Programar o processo localizado depois da restrição

Fonte: Elaborado pela autora com base em Akkari (2009)

2.2.2 O desenvolvimento sequencial e a Engenharia Simultânea
Na construção civil, os produtos e processos além de se tornarem mais
complexos, passaram a envolver um número ainda maior de profissionais. A
competitividade passou a ser baseada na inserção rápida e eficaz do produto e na
capacidade de traduzir e incorporar novas demandas de mercado a esses produtos.
Assim, começou a haver necessidade de introduzir um caráter de simultaneidade
aos processos envolvidos no desenvolvimento de produtos. Nesse estágio de
evolução, o processo tornou-se interdisciplinar e interfuncional.
Essa abordagem tornou-se bastante conhecida e pesquisada, principalmente
por proporcionar resultados positivos no desenvolvimento de novos produtos em
contextos turbulentos, principalmente em empreendimentos complexos, nos quais
há a necessidade de compressão de prazos e grande incerteza. A prática da
organização simultânea recebeu a denominação de Engenharia Simultânea (ES).
A Engenharia Simultânea significa uma alternativa aos métodos correntes de
desenvolvimento de produtos, em especial, no processo de elaboração e
desenvolvimento de projetos. Consiste em uma ferramenta gerencial aplicável em
substituição ao modelo mais difundido, baseado na alocação sequencial das etapas
de trabalho, em que o início de determinada etapa depende da finalização da etapa
anterior. Abaixo apresenta-se uma comparação entre a ES e a Engenharia
Tradicional, segundo autores diferentes.
“Em contrapartida à ES, no desenvolvimento sequencial, a
retroalimentação das informações para cada estágio ocorre sob a
forma de verificação de erros, mudanças e correções, as quais levam
ao surgimento de vários ciclos de negociação e consequentemente
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ao prolongamento do tempo de desenvolvimento do produto”.
(PRASAD, 1996 apud CODINHOTO, 2003).
“Diante da percepção de que este método resulta em um processo
de baixa produtividade, custos de produção elevados, retrabalhos e
baixa qualidade final dos produtos, a ES se apresenta na forma de
um desenvolvimento de todas as especialidades em paralelo, através
de times multidisciplinares de projeto (planos). Esses times
interagem, alocados desde o início do desenvolvimento do projeto,
de forma a proporcionar uma concepção participativa e que não
necessite de ajustes e compatibilizações, obtendo prazos e custos
reduzidos”. (VARGAS, 2008).

Segundo Fabrício (2002), a Engenharia Simultânea pode ser definida a partir
de alguns princípios básicos destacados no Quadro 8.
Quadro 8 – Princípios da Engenharia Simultânea
A realização de atividades em paralelo requer das
Realizar atividades em paralelo
equipes, a realização interativa de atividades. Assim,
além da redução de tempo necessário das atividades,
essa conduta auxilia na manutenção do foco do
desenvolvimento.
Integração da equipe

A integração da equipe possibilita que as atividades
interdependentes possam ser planejadas e realizadas
de forma interativa ao longo do projeto.

Antecipação de problemas

Possibilita

que

as

soluções

sejam

propostas

considerando os problemas identificados, reduzindo
assim, o número de correções e retrabalhos.

Eficácia na troca de informações

Voltada para: a identificação e tradução dos requisitos, o
intercâmbio rápido e eficaz de informações, a integração
das equipes, a coordenação da cadeia de suprimentos e
a melhoria contínua.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Fabrício (2002)

A partir da análise desse conceito foi definido o Projeto Simultâneo:
“nomenclatura adotada para um conceito de método projetivo e produtivo baseado
na Engenharia Simultânea, orientado à realidade específica da construção de
edifícios” (FABRICIO; MELHADO, 2002).
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Vargas (2008) afirma que a adoção da estratégia do Projeto Simultâneo
implica na adoção de medidas operacionais no sentido de promover o
desenvolvimento de atividades de projeto (projetos técnicos), de diversas
especialidades, simultaneamente, e em interação. A comparação entre o
desenvolvimento sequencial e o desenvolvimento simultâneo pode ser ilustrada na
Figura 9, que evidencia a redução de tempo no ciclo de vida do projeto.

DESENVOLVIMENTO
SEQUENCIAL

Figura 9 – Comparação entre o desenvolvimento sequencial e o desenvolvimento
simultâneo

Fluxos de informação

Definição de requisitos Definição do produto Definição do processo

Entrega e suporte

Erros, mudanças e correções

TEMPO DO CICLO DE VIDA DO PROJETO

DESENVOLVIMENTO
SIMULTÂNEO

Definição de requisitos

Definição do produto

Definição do processo

Entrega e suporte

TEMPO DO CICLO DE VIDA DO PROJETO

TEMPO REDUZIDO

Fonte: Adaptado pela autora com base em Prasad (1996)

2.2.3 Planejamento para empreendimento hoteleiro
O planejamento de um projeto voltado para o setor hoteleiro é considerado
complexo, pois neste contexto existe um elevado grau de incerteza relacionada à
instabilidade das premissas que geraram o planejamento das atividades desse tipo
de intervenção, além de existirem múltiplos agentes intervenientes e a multiplicidade
de objetivos entre eles que podem ser conflitantes.
Para o planejamento de um empreendimento hoteleiro algumas fases devem
ser contempladas ainda no estudo físico-financeiro. Essas fases, aplicadas tanto
para hotéis operados por redes hoteleiras quanto por hotéis independentes, são
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descritas abaixo, segundo artigo de Lara Teixeira, assessora de implantação
hoteleira, publicado pelo Hotel Invest (2012):
•

Estudo de mercado e viabilidade econômica

•

Contratação de operadora hoteleira (se existir)

•

Contratação dos projetos: arquitetura e complementares

•

Desenvolvimento dos projetos técnicos

•

Orçamento

•

Início da obra

•

Preparação do apartamento modelo

•

Compras e implantação hoteleira

•

Treinamento de funcionários

•

Abertura do hotel
Logo após a análise do estudo de mercado, o proprietário deve iniciar a

seleção e negociação com a operadora hoteleira, para que os projetos sejam
desenvolvidos de acordo com as necessidades-padrão de cada operadora. As
soluções de projeto são adotadas considerando o impacto direto no custo de
construção, a eficiência operacional do hotel, o nível de segurança exigido e a
satisfação do cliente.
Já durante a fase de obras, é construído um apartamento modelo totalmente
equipado e mobiliado, visando o melhor produto final da relação custo x benefício,
corrigindo as eventuais interferências entre as instalações, com o objetivo de reduzir
custos desnecessários, e verificar a operacionalidade do ambiente. A execução de
um modelo é somente aplicada aos apartamentos, pois para as áreas públicas, isso
fica inviabilizado devido a sua própria definição e ao custo elevado. Por exemplo,
não há como construir uma cozinha industrial modelo, ou um centro de convenções
modelo. As interferências nessas áreas devem ser previstas e estudadas através
dos projetos técnicos e das informações dos fornecedores de subsistemas e
equipamentos.
A fase de implantação compreende o processo de compra, fabricação,
entrega e montagem de todos os itens de FF&E (Furniture, Fixtures and Equipment)
e HOS (Hotel Operational Supply) que correspondem a toda decoração, mobiliário,
confecção, equipamentos de cozinha e de informática, enxoval de cama, mesa e
banho, etc. Essa fase deve ser iniciada ainda durante a obra, de maneira que
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quando as áreas forem liberadas, todos os itens de FF&E e HOS estejam
disponíveis para a instalação. Recomenda-se que a implantação hoteleira seja feita
por empresas especializadas, que organizarão a logística de entrega e montagem,
minimizando o impacto dessa fase na conclusão da construção.
Próximo da data de inauguração é prevista a fase para treinamento
operacional nas áreas totalmente equipadas e mobiliadas que é essencial para o
bom funcionamento do hotel. O anuário emitido pela empresa especializada Hotel
Invest (2012) enfatiza que quando esse planejamento não ocorre de acordo com as
etapas mencionadas, pode haver os seguintes impactos no Projeto:
•

Projeto inadequado ao uso hoteleiro, gerando ineficiência operacional;

•

Maior prazo de construção e implantação;

•

Maior custo de obra;

•

Maior custo de manutenção e conservação do empreendimento;

•

Maior depreciação do empreendimento
Sendo assim, faz-se essencial o gerenciamento do projeto de forma

integrada, e com foco no planejamento, projetos técnicos e produção, garantindo o
planejamento e controle de todos os processos que envolvem um retrofit hoteleiro ou
reabilitação hoteleira.
2.2.4 Planejamento e a Reabilitação de edifícios
A prática do processo de reabilitação de edifícios surgiu na década de 90, na
Europa e Estados Unidos. A legislação nestes países não permitiu que o acervo
arquitetônico fosse substituído, ocasionado o surgimento desta solução e
possibilitando um novo campo de atuação a todos os profissionais envolvidos.
Segundo Moraes (2010) essa modalidade construtiva de reformas e
reabilitações chega a 50% das obras na Europa e no caso da Itália e França esse
índice aumenta para 60%. Assim edificações antigas são valorizadas, com o
aumento de sua vida útil através da incorporação de sistemas tecnológicos mais
atuais, além de propiciar uma economia no projeto, visto que muitas vezes é menos
custosa do que a demolição. Nestes países, os gestores de um edifício sabem que
será necessário não só recuperar os investimentos realizados, dimensionar e
controlar corretamente as despesas operacionais, mas também abrir mão de partes
da receita líquida para depósito em um fundo de reposição de ativo.
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A realidade do Brasil difere desses locais por ser considerado um país
relativamente jovem, e com isso, suas edificações começaram a envelhecer
recentemente. Considerando a prática de reabilitação de edifícios como uma
necessidade futura inevitável, verifica-se a necessidade de mais abordagens sobre o
tema também no Brasil, de acordo com os cenários de crescimento discutidos acima
na introdução do trabalho.
Analogamente aos empreendimentos hoteleiros, programas habitacionais
relacionados

à

intervenção

também

têm

sido

implantados

pelos

órgãos

governamentais brasileiros, nos níveis municipal, estadual e federal.
Em 2007, pesquisadores brasileiros concluíram o projeto REABILITA, parceria
entre o Departamento de Engenharia da Escola Politécnica de São Paulo – EPUSP,
a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e a Universidade Católica de
Salvador – UCSAL, onde foram desenvolvidos estudos voltados à identificação,
avaliação e integração de experiências de reabilitação de edifícios habitacionais em
áreas centrais urbanas que apresentavam esvaziamento populacional na última
década. Esse projeto criou subsídios para auxiliar o planejamento estratégico de
intervenções dessa natureza, e seus resultados encontram-se no documento
“Diretrizes para Reabilitação de Edifícios para HIS – as experiências em São Paulo,
Salvador e Rio de Janeiro”.
Mesmo que escassas, existem publicações específicas para a reabilitação de
empreendimentos habitacionais, enquanto que para empreendimentos hoteleiros
não há publicações acadêmicas.
Apesar da existência de algumas pesquisas realizadas por empresas
especializadas em empreendimentos hoteleiros, o setor da construção civil ainda
apresenta certa demanda retraída devido ao risco envolvido neste tipo de
empreendimento. O risco está relacionado principalmente ao desconhecimento
técnico sobre as características inerentes às obras de reabilitação, segundo o
panorama apresentado pelo Hotel Invest.
Geralmente projetos de reabilitação esbarram em limitações impostas pela
arquitetura da edificação e nas limitações físicas dos antigos edifícios. Adequar-se
às exigências legais, substituir os sistemas de automação e sistemas prediais e
melhorar a flexibilidade do uso dos ambientes são os principais obstáculos
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encontrados pelos projetistas. Portanto, antes de definir o grau de intervenção da
reabilitação e o modelo de gestão do negócio deve ser realizado um diagnóstico e
um estudo da viabilidade técnico-comercial do projeto.
Dentre as diversas etapas do projeto de reabilitação, o diagnóstico e estudo
viabilidade se destacam pela importância e por estar diretamente relacionados ao
sucesso do empreendimento.
Adotando-se o método de diretrizes formulado por Moraes (2011) para
tomada de decisão para um projeto de reabilitação tem-se a definição de questões
determinantes abordadas no Quadro 9 a seguir.
Quadro 9 - Diretrizes para reabilitação de edifícios
Verificar o uso da edificação (é uma variável determinante a
complexidade da intervenção)
Verificar o tipo de fundação (a capacidade de suporte da nova
1. Diagnóstico da
sobrecarga depende do tipo de fundação e sua distribuição de
edificação
cargas)
Verificar a solidez da estrutura (vistoriar o local para verificar trincas
nos pilares e vigas, fissuras e rachaduras)
A partir do diagnóstico realizado, pode-se elaborar um plano de
2. Plano de
intervenção das anomalias detectadas cujas ações devem ser
intervenção
iniciadas por pontos críticos do sistema.
Através de documentos disponíveis do imóvel (plantas, memorial
3. Levantamento e
descritivo, cortes) estudar os sistemas já instalados. Verificar se as
estudo dos sistemas já
instalações prediais estão em condições de serem reaproveitadas
instalados
ou descartadas.
4. Aproveitamento de
Através de um trabalho investigativo, buscar a readequação das
equipamentos
funções que ainda estão aptas ao uso.
5. Definição dos
subsistemas a serem
implantados
6. Discussão de
alternativas

Após realização dos itens acima, pesquisar novas alternativas e
tecnologias que proporcionem a diminuição dos gastos e redução
do consumo. Dar ênfase a materiais ambientalmente corretos
evitando a geração de resíduos na readequação de edifícios.
Devem ser implantadas várias formulações de diferentes hipóteses
sobre as realizações das intervenções.

Procurar obter o máximo de informações possíveis com pessoas
que já passaram pela experiência de uma reabilitação. Reservar de
10% a 15% do capital para as alterações, imprevistos ou
adiantamentos que possam acontecer durante o período da obra.
8. Desenvolvimento do Objetivo de vantagens econômicas e ambientais na redução de
projeto de reabilitação gastos com as contas de energia e água.
Fonte: Adaptado pela autora de MORAES (2011).
7. Tomadas de
decisões
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Moraes (2011) afirma que um dos maiores desafios das estratégias de
reabilitação de edifícios são os métodos de construções, que são adotados
equivocadamente da mesma maneira que em casos de uma nova construção.
Durante o processo de reabilitação nem sempre é possível montar um canteiro de
obras, há também o inconveniente da busca pela redução dos impactos na estrutura
existente gerados pela necessidade de aberturas para passagem de novas
tubulações de modo que não altere a estática estrutural do edifício. Além de
cuidados para a inserção de novas tubulações, pode ser citada a necessidade de
intervenções mais secas possíveis para evitar o comprometimento de acabamentos
antigos que devam permanecer. As diretrizes apresentadas pela autora enfatizam
que dentro de um contexto cheio de dificuldades, a concepção do projeto deve ser
um investimento seguro e facilitador na transformação de edificações.
Desse modo, confirma-se a necessidade de um planejamento que utilize
métodos e processos específicos para o tipo da obra (construção ou reabilitação) e
de acordo com as características levantadas através de um diagnóstico detalhado
do perfil do projeto. Para que o gerenciamento do projeto seja eficiente é necessário
integrar os processos que envolvem planejamento, projeto e produção.
O planejamento de um projeto voltado para a reabilitação se difere dos
demais pelo fato de que existem algumas etapas relacionadas ao diagnóstico e
levantamentos da edificação que antecedem a elaboração dos projetos técnicos. No
caso onde também há mudança de uso dos pavimentos, é essencial que o
planejamento

de

médio

prazo

seja

desenvolvido,

evitando

desvios

que

comprometam o prazo total do projeto.
Abordando a gestão do orçamento, pode-se citar a pesquisa desenvolvida por
Jesus (2008), onde orienta que o processo de elaboração do orçamento de
reabilitação deve considerar algumas condicionantes. Esse autor afirma que é
essencial saber o principal objetivo do projeto do ponto de vista do empreendedor;
as condições impostas pela legislação e aquelas impostas pelas condições de
conservação e localização do edifício.
Após análise dos custos de alguns projetos de reabilitação de edifícios, foi
possível definir intervalos de participação de custos de produção de cada
subsistema nos totais das obras conforme apresentado no Quadro 10. Entretanto o
autor lembra que os custos indiretos não fazem parte destes intervalos.
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Quadro 10 – Intervalos de participação de custos de alguns sistemas na produção em obras
de reabilitação
Subsistema do edifício
Participação no custo (%)
Demolições de Remoção de entulho

3-7

Fundações e estrutura

0 - 10

Vedações verticais (exceto esquadrias)

14 - 35

Esquadrias

6 -12

Vedações Horizontais

7 - 18

Sistemas Elétricos e Hidráulicos

24 - 36

Elevadores

8 - 16

Fonte: JESUS, C. (2008).

2.3

Fases de desenvolvimento dos projetos técnicos
Na construção civil, à medida que o projeto vai sendo amadurecido e

detalhado, os requisitos vão sendo captados e traduzidos em especificações ao
longo do desenvolvimento do produto. Entidades representativas do setor de
projetos, com a participação de entidades setoriais representativas dos contratantes
de projetos do setor imobiliário e da construção desenvolveram os Manuais de
Escopo de Projetos e Serviços para a Indústria Imobiliária, organizando as fases de
desenvolvimento dos projetos conforme o Quadro 11, de acordo com os objetivos.
Quadro 11 – Objetivos identificados por fase de desenvolvimento de projeto
Fases
dos
Objetivo
Projetos
Concepção
Levantar e definir um conjunto de informações e dados, buscando conceituar
do produto
e caracterizar o partido do produto imobiliário.
Definição do
Consolidar o partido e demais elementos do empreendimento, definindo
Produto
todas as informações necessárias para a elaboração dos projetos legais, a
fim de verificar sua viabilidade física e econômica.
Conceituar e caracterizar todos os ambientes, suas articulações e demais
elementos do empreendimento com as definições necessárias para o
Identificação
intercâmbio entre todos os envolvidos. Tendo todas as interfaces resolvidas,
e solução de
é possível avaliar preliminarmente os custos, métodos construtivos e prazos
interfaces
de execução.
Detalhamento de todos os elementos do empreendimento de modo a gerar
Detalhamento
um conjunto de referências suficientes para caracterização da obra ou dos
de Projetos
serviços a serem executados.
Pós-entrega
Garantir a plena compreensão e utilização das informações dos projetos,
do Projeto
bem como a aplicação correta nos trabalhos de campo.
Analisar e avaliar o comportamento da edificação em uso para verificar e
Pós-entrega
reafirmar se condicionantes e pressupostos de projeto foram adequados, e
da obra
se eventuais alterações em obra estão compatíveis com as expectativas do
empreendedor e usuários.
Fonte: Adaptado de AGESC (2005) apud GONÇALVES (2011).
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Essa subdivisão visa à implantação de sistemas de qualidade em empresas
da construção civil, relacionando as fases de desenvolvimento dos projetos técnicos
com os agentes responsáveis desse processo.
Gonçalves

(2011)

apresentou

a

relação

entre

essas

fases

do

desenvolvimento do projeto e etapas de desenvolvimento do empreendimento com
os manuais de escopo de projetos técnicos e serviços conforme a Figura 10.
Figura 10 – Relação entre fases do desenvolvimento dos Projetos
MANUAL DE ESCOPO DE
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
(AGESC)
Concepção do Produto

Definição do Produto
Identificação e solução de intefaces
Detalhamento de Projetos

MODELO DO PROCESSO DOS
PROJETOS (MELHADO)
Idealização do produto
Concepção inicial e viabiliadade
Análise dos
processos

Formalização do
produto

Detalhamento do produto e processo

FASE DOS
PROJETOS
TÉCNICOS
Estudo Preliminar

Anteprojeto
Projeto Legal e
Projeto Básico
Projeto Executivo

Planejamento
Pós-entrega dos Projetos

Produção
Entrega do produto

Pós-entrega da obra

Operação e manutenção

Fonte: Adaptado de MELHADO (2005) com as Fases de desenvolvimento do Projeto –
AGESC (2005) apud GONÇALVES (2011).

No caso de um projeto de reabilitação, são inseridas sete fases relacionadas
às diretrizes definidas por Moraes (2011) tais como: 1) diagnóstico da edificação; 2)
Plano de intervenção; 3) Levantamento e estudo dos sistemas já instalados; 4)
Investigação dos equipamentos; 5) Definição dos sistemas já instalados; 6)
Discussão de alternativas; 7) Tomada de decisões. Com o intuito de facilitar a
comparação entre as figuras, estas fases foram compiladas em uma única
denominada Aplicação de diretrizes de reabilitação, marcada em cinza na Figura 11.
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Figura 11 – Relação entre fases do desenvolvimento dos Projetos de reabilitação
MANUAL DE ESCOPO DE
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
Concepção do Produto

Definição do Produto

MODELO DO PROCESSO DOS
PROJETOS (MELHADO)
Idealização do produto
Concepção inicial e viabiliadade

Detalhamento de Projetos

Estudo Preliminar
Análise dos
processos

Formalização do
produto

Anteprojeto
Projeto Legal e
Projeto Básico

Detalhamento do produto e processo
Planejamento

Pós-entrega dos Projetos

Aplicação de
diretrizes de
reabilitação

Aplicação de diretrizes de reabilitação

Aplicação de diretrizes de
reabilitação

Identificação e solução de intefaces

FASE DOS
PROJETOS
TÉCNICOS

Projeto Executivo

Produção
Entrega do produto

Pós-entrega da obra

Operação e manutenção

Fonte: Elaborado pela autora.

Durante o desenvolvimento dos projetos técnicos, as responsabilidades são
divididas e o coordenador de projetos integra as especialidades com esforço
adicional, pois ele depende de informações de terceiros, onde existe um alto fluxo de
informações e sempre há necessidade de redução de prazos.
2.4

Gestão da Produção
O planejamento da produção normalmente não é entendido como processo

gerencial, mas como resultado da aplicação de uma ou mais técnicas para preparar
o projeto, ou seja, se as informações não forem gerenciadas e conduzidas para o
cumprimento de objetivos parciais e em contrapartida os ajustes na produção não
forem feitos, perde-se prazo e a qualidade rapidamente.
O controle da produção não é realizado de maneira proativa, e é baseado na
troca de informações verbais na obra, resultando na utilização ineficiente de
recursos (FORMOSO, 1991). O problema é que essa prática equivocada ainda é
adotada atualmente.
De acordo com a pesquisa apresentada por Bernardes (2001), com a
utilização de sistemas computacionais para planejamento são observadas falhas de
processo, pois os sistemas produzem um grande número de dados irrelevantes ou
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desnecessários que normalmente indicam, apenas, desvios das metas planejadas
se comparadas às executadas ao invés de apresentarem as causas que provocam
tais desvios.
Além disso, tais sistemas são implantados, geralmente, de forma isolada nas
empresas de construção, sem haver a preocupação em estabelecer inicialmente
uma integração entre eles (BERNARDES, 2001).
Como os processos de planejamento e controle da produção devem ocorrer
com base na cooperação entre a gerência e o profissional responsável pelo
planejamento, esse profissional deve ser denominado de coordenador do
planejamento. De acordo com Bernardes (2001) isso expressa a separação entre
decisões relacionadas a problemas que são de responsabilidade do gerente
daquelas que são relativas ao processo de planejamento de controle da produção.
Conforme afirmado por Koskela (2001) apud Bernardes (2003), o controle
convencional da produção focado em etapas ou partes do processo contribui para o
surgimento de perdas, já que cada nível gerencial tende a melhorar sua parcela de
trabalho, através de folgas na programação, não levando em consideração o
processo como um todo.
Visando a melhoria do desempenho global da produção, devem ocorrer
mudanças na postura dos envolvidos na produção, na medida em que sejam
detectados desvios. Nesse caso, a integração entre os diferentes níveis de
planejamento pode facilitar a tomada de decisões para a melhoria dos processos
produtivos.
O planejamento e controle da produção consistem em um processo de gestão
que envolve o estabelecimento de objetivos e determinação dos procedimentos
necessários para atingi-los, sendo eficaz quando realizado em conjunto com o
controle. Laufer e Tucker (1987) apud Bernardes (2001) salientam que o processo
de planejamento e controle da produção deve ser representado através de duas
dimensões básicas: horizontal e vertical. A horizontal refere-se às etapas pelas quais
o processo de planejamento e controle é realizado e, a vertical, refere-se como as
etapas são vinculadas entre os diferentes níveis gerenciais de uma organização.
Na dimensão horizontal são relacionadas as seguintes etapas: preparação do
processo de planejamento, coleta de informações, elaboração de projetos técnicos,
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distribuição das informações, ação e avaliação do processo, conforme apresentado
no Fluxograma 3. Nesse fluxograma pode ser observado que a preparação do
planejamento e a avaliação do processo ocorrem em períodos específicos, definindo
o término de alguma etapa importante da obra. Já as demais fases ocorrem de
forma contínua durante todo o projeto.
Um ciclo secundário também é observado a partir da coleta de informações,
que são processadas, refletidas nos projetos técnicos e distribuídas para os
envolvidos. A partir disso, são geradas as ações necessárias para que as metas
sejam cumpridas.
Fluxograma 3 – Processo de planejamento e controle da produção – dimensão horizontal
Ciclo de planejamento e avaliação do processo

Planejamento

Coleta de
informações

Elaboração
dos
projetos
técnicos

Distribuição
das
informações

Avaliação
do
processo

Ciclo de
planejamento e
controle

Ação

Fonte: As fases do ciclo de planejamento de Laufer e Tucker (1987) apud Bernardes (2001).

Na dimensão vertical, esse processo é dividido em diferentes níveis
hierárquicos, relacionados a tempo e ao nível de decisões, conforme Quadro 12. Na
indústria, essa divisão é feita em três níveis: estratégico, tático e operacional,
enquanto que na construção civil, em geral, adotam-se três níveis: longo, médio e
curto prazo. Essa divisão é necessária devido à complexidade dos projetos da
construção civil e à variabilidade dos processos que os constituem.
Quadro 12 – Comparação entre níveis hierárquicos de planejamento na Indústria e na
Construção civil – dimensão vertical
Nível hierárquico

Indústria

Construção Civil

Gerente e Coordenador

Estratégico

Longo prazo

Coordenador e Encarregado

Tático

Médio prazo

Operacional

Curto prazo

Encarregado e Equipe
Fonte: Elaborado pela autora.
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Ballard apud Nunes (2010) sugere que o planejamento deve ser realizado em
três níveis gerais: longo prazo ou planejamento inicial, médio prazo ou planejamento
Lookahead, e curto prazo ou planejamento de compromisso.
O planejamento de longo prazo deve apresentar um baixo grau de detalhes,
pois serve para identificar inicialmente os objetivos principais do projeto e basear
informações de contratos que devem ser fechados para o início da obra.
O planejamento de médio prazo busca vincular as metas fixadas no
planejamento inicial com as metas fixadas no planejamento de curto prazo. Tende a
ser móvel, e por isso é também denominado de Lookahead Planning, segundo
Ballard (1997) apud Bernardes (2001). As atividades descritas nesse planejamento
incluem a especificação de métodos construtivos e identificam os recursos
necessários à execução das tarefas. Nesse nível é possível analisar os fluxos de
trabalho ajustando suas durações e definir a melhor sequência possível, especificar
as restrições de cada tarefa, removendo as restrições que impedem o fluxo contínuo
do projeto, agrupar tarefas interdependentes e identificar que pacotes de trabalho
que possam ser executados caso haja impossibilidade de execução da próxima
tarefa programada em caráter de contingência.
Ballard (1997) apud Bernardes (2001) propõe que o planejamento de curto
prazo deve ser desenvolvido através da realização de ações direcionadas a proteger
a produção contra os efeitos da incerteza. Ou seja, é definida uma programação
através da análise de tarefas cumpridas e as razões pela quais outras não foram
cumpridas. O horizonte desse nível de planejamento é geralmente entre uma a duas
semanas e ao final de cada etapa as informações sobre o planejado e o executado,
registrando as causas dos desvios. Esses níveis de planejamento podem ser
relacionados entre si conforme a Figura 12 a seguir.
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conceito de que as tarefas repetidas inúmeras vezes ao longo de uma unidade de
repetição. O ritmo de conclusão da atividade dependerá de quantas equipes sejam
alocadas, pois as atividades ocorrem de maneira linear. Por exemplo, o serviço de
revestimento de parede é realizado inúmeras vezes ao longo de todas as unidades
de um conjunto habitacional ou pavimentos de um edifício.
A LB é derivada do gráfico de barras (Gantt) onde ao invés de as atividades
ou fases de obra estarem dispostas no eixo vertical, estão dispostas as repetições
da mesma atividade ou os pavimentos da obra. Dessa forma, indica o
sequenciamento da atividade pelas diversas unidades de repetição da obra.
O balanceamento das linhas pode ser obtido através de eliminação de
conflitos entre equipes pela mudança da precedência de uma atividade ou pela
mudança de ritmo (quantidade de recursos executando a atividade); eliminação de
restrições e distribuição de atividades pela obra, diminuindo o tempo de ocupação
ou de entrega de uma unidade. Seu maior benefício é fornecer de forma gráfica
claramente a produtividade e a duração das atividades dentro de um planejamento;
também requer menos tempo e esforço porque não necessita de software
especializado como o MS Project ou Primavera, pode ser realizado com o Microsoft
Word ou Excel.
2.4.3 Lean Construction e o Last Planner System (LPS)
O método de gerenciamento de projetos denominado por Ballard (2000) como
Last Planner System (LPS) foi desenvolvido nos Estados Unidos para enfrentar as
situações encontradas na execução e controle da construção civil e tem sido
aprimorado desde 1992. Esse método surgiu de maneira indutiva através de uma
série de experiências industriais e hoje é considerada a ferramenta mais popular da
Lean Construction devido ao sucesso obtido em vários casos de estudo em que há
essa implantação.
Os onze princípios para a melhoria dos processos da Lean Construction
definidos por Koskela (1992) apud Nunes (2010):
•

Aumentar o valor do produto considerando os requisitos dos clientes – o valor é
gerado a partir da satisfação das necessidades dos clientes (internos e externos);

•

Reduzir o tempo de ciclo – implica redução da inspeção, movimentação e tempos
de espera;

•

Reduzir a porcentagem de atividades que não agregam valor;
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•

Simplificar o processo de produção – utilizando elementos pré-fabricados, equipes
polivalentes, planejamento eficaz e aplicação da ferramenta 5S - refere-se a cinco
palavras japonesas iniciadas com a letra S: Seiri (senso de utilização); Seiton
(senso de organização); Seiso (senso de limpeza); Seiketsu (senso de
padronização) e Shitsuke (senso de auto-disciplina);

•

Focar no controle do processo global – através da atribuição de autonomia das
equipes de trabalho e cooperação a longo prazo com os fornecedores;

•

Manter equilíbrio entre melhorias de fluxo e nas conversões;

•

Reduzir a variabilidade – variabilidade do tempo de processamento, variabilidade
do fluxo de trabalho e variabilidade de procura, relacionada com as necessidades
do cliente – utiliza-se o conceito de padronização para garantir estabilidade dos
processos, executados da mesma forma, na mesma sequencia, em um
determinado intervalo de tempo e com o mínimo de desperdício;

•

Aumentar a transparência dos processos – converte um processo de produção em
transparente e observável para facilitar o controle e a melhoria;

•

Aumentar a flexibilidade do resultado final – implica aumentar a capacidade de
alteração do produto final de acordo com os desejos do cliente sem grande
acréscimo de custos;

•

Introduzir melhoria contínua no processo;

•

Fazer benchmarketing – processo de comparação do desempenho entre dois ou
mais sistemas, por meio do qual uma empresa examina como outra realiza uma
função específica a fim de melhorar seu próprio processo.

Koskela e Ballard (2003) apud Nunes (2010) resumiram os requisitos para um
sistema de produção na construção:
•

Um sistema de produção na construção deve ser concebido para cumprir os
princípios da Lean Construction: entregar o produto, diminuir os desperdícios e
maximizar o valor;

•

Todas as operações desde a concepção, produção e melhoria devem contribuir
para o cumprimento desses requisitos;

•

As particularidades inerentes a indústria da construção devem ser tidas em
consideração para o cumprimento desses requisitos;

•

Todas as partes e aspectos do sistema de produção devem ser integrados:
utilização das sinergias e equilíbrio dos aspectos contraditórios.

De acordo com Ballard (2000) o LPS é um mecanismo que transforma o que
deveria ser feito no que pode ser feito, permitindo criar um inventário do trabalho que
será realizado e a partir do qual serão elaborados os planejamentos semanais. A
Figura 13 representa esquematicamente o funcionamento do LPS.
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Figura 13 – Funcionamento do Sistema Last Planner (LPS)
Planejamento
Inicial
(longo prazo)

Informações

Planejamento
lookahead
(médio prazo)

Atividades que
DEVERIAM ser
executadas

Atividades que
PODEM ser
executadas

Planejamento
Operacional
(curto prazo)

Atividades que
SERÃO
executadas

Recursos

Produção

Atividades que
FORAM
executadas

Fonte: Adaptado de Ballard (2000).

Além da elaboração das atividades do planejamento de trabalho semanal, há
o compromisso assumido dos planejadores com aquilo que realmente será
executado.
O sistema Last Planner é baseado nos princípios de:
•

Planejar com maior detalhe quanto mais próxima estiver da data de realização da
atividade;

•

Planejar em colaboração com todos os intervenientes para a realização da
atividade, preparando as frentes de trabalho e garantindo que tudo esteja pronto
para o início da atividade na data programada (materiais, atividades precedentes,
equipamentos, recursos e segurança);

•

Identificar e remover as restrições para a execução das atividades;

•

Assumir compromissos que possam ser cumpridos, redividindo atividades entre
mais pessoas quando necessário;

•

Aprender com os erros.

A atribuição de trabalhos no planejamento semanal resulta em um
comprometimento de todos os intervenientes na atividade que será realizada,
criando assim, um sistema de controle distribuído de produção, que aumenta a
confiabilidade do fluxo de trabalho. Todos os envolvidos no sistema tem a
responsabilidade de dizer não, caso o planejamento esteja diferente do que pode ser
executado. A evolução física acontece quando as pessoas se comprometem com
seu término. Essa técnica aumenta o nível de colaboração entre os envolvidos no
projeto e estimula a pró-atividade em resolver as restrições que causam problemas
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de produção e desvios no planejamento. Isso altera o modo de pensar e o método
de trabalho dos envolvidos, por essa razão é necessário serem programadas
reuniões para esclarecimentos de todos os níveis hierárquicos para a tomada de
decisões.
O produto do projeto e seus processos de construção são planejados em
conjunto de modo que, ao envolver os encarregados e fornecedores, o gestor inicia
o planejamento e o atualiza com informações mais reais. Isso evita erros e omissões
que levam ao dimensionamento insuficiente de prazos e antecedem interferências
durante a execução da obra, e como consequência geram menos desvios de acordo
com o planejamento inicial.
Segundo Ballard (2000) a análise constante das causas para a não conclusão
das

atividades

programadas

é

um

indicador

importante

que

permite

o

aperfeiçoamento e melhoria para pacotes de atividades futuras.
Esses três métodos de controle de produção apresentados acima tem uma
contribuição positiva, mas como de acordo com Nunes (2010) nenhum destes
métodos satisfaz completamente todos os requisitos de um sistema de produção. O
CPM, que é o método mais difundido na construção civil, não identifica o fluxo de
recursos através da localização e utiliza um sistema de produção empurrado. Por
outro lado, a LB apesar de se preocupar com a localização, foi concebida para
projetos repetitivos e sua aplicação para projetos complexos é inviável. Enquanto
que o LPS tem dois principais objetivos: o planejamento de curto prazo e o
desenvolvimento do sistema social do projeto. Os principais obstáculos para a
implantação do LPS são: a necessidade de todos os envolvidos garantirem um fluxo
de trabalho estável; considerar o planejamento de subempreiteiros, e necessidade
de complementar o Planejamento com indicadores de fluxo.
Segundo Nunes (2010), para diferentes níveis de decisão são adotados
determinada técnica de planejamento, que são organizadas de acordo com o
Quadro 13 abaixo.
Quadro 13 – Níveis de decisão e métodos de planejamento
Nível de decisão

Estratégico

Tático

Operacional

Tipo de

Geral

Lookahead

Comprometimento

Método
Fonte: Nunes (2010).

CPM

CPM, LB e LPS

LPS
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3

PROCEDIMENTOS

PARA

INTEGRAÇÃO

DO

PLANEJAMENTO

E

PRODUÇÃO DA OBRA
Conforme mostrado nos capítulos anteriores, os métodos adotados para
planejamento do projeto através de atividades definidas pelo PMBOK ou baseadas
no conhecimento de gerentes de projeto têm sido pouco eficazes, e não tem
atendido às expectativas dos investidores.
Neste capítulo é apresentada uma metodologia para integração do
planejamento e produção da obra, com base nos procedimentos definidos pelo
PMBOK, incluindo os princípios da Engenharia Simultânea (através da realização de
atividades em paralelo, prevendo a integração da equipe, antecipando problemas e
mantendo a eficácia na troca de informações) e do planejamento através do sistema
Last Planner, que representa um avanço para a solução deste problema.
3.1

Ferramentas do Plano de Gerenciamento do Projeto Proposto
Após analisar os impactos positivos demonstrados por Akkari (2009) para a

identificação de restrições e nivelamento de recursos, somados às premissas para
projeto de reabilitação definidas por Moraes (2011) e aos resultados obtidos com as
propostas de Bernardes (2001) e Codinhoto (2003) para assuntos relacionados ao
planejamento e controle da produção e projetos técnicos, relacionados às premissas
da Engenharia Simultânea de Prasad (1996) e o sistema Last Planner de Glenn
Ballard (2000), propõe-se um método de integração que pode ser ilustrado através
da Figura 11 com base na revisão de alguns processos de gerenciamento de
projetos definidos pelo PMBOK (2013) com o incremento de ferramentas
relacionadas a eles.
Todos os processos que apresentaram falhas mencionadas por esses autores
foram revisados. Esses processos estão divididos conforme definição do PMBOK
(Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle) e estão destacados em
células azuis na Figura 14.
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Figura 14 – Destaque dos processos de gerenciamento do projeto definidos pelo PMBOK e
revisados de acordo com o Planejamento Integrado Proposto
PROCESSOS DE INICIAÇÃO
Termo de
abertura do
Projeto

Idenfificação das
partes
interessadas

(ESSENCIAIS)

PROCESSOS DE PLANEJAMENTO
Criação da
EAP

Planejamento do
escopo

Definição de
atividades

Definição do
escopo

Estimativa de
recursos

Coleta de
requisitos

Planejamento das
partes
interessadas

Sequenciamento
de atividades

Elaboração do
cronograma

Estimativa de
duração de
atividades
Estimativa de
Custos

Orçamento de
custos

Plano de
gerenciamento de
risco

Elaboração do
Plano do Projeto

(AUXILIARES)
Planejamento da
Qualidade

Planejamento
Organizacional

Formação de
Equipe

Desenvolvimento
da Equipe

Planejamento
de Aquisições

Gerenciamento
do cronograma

Planejamento da
Comunicação

Identificação de
Risco

Análise
Qualitativa
do
Risco

Análise
Quantitativa do
Risco

Planejamento de
Resposta ao
risco

Gerenciamento
do custo

(ESSENCIAIS)

PROCESSOS DE EXECUÇÃO
Organizar a
execução dos
projetos

Gerenciar o
envolvimento
interessados

(AUXILIARES)
Distribuição de
Informações

Garantia de
Qualidade

Gerenciamento
da Equipe

Conduzir Aquisições
(selecionar fornecedores e
administrar contratos)

(ESSENCIAIS)

PROCESSOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO
Controle da
execução dos
projetos

Relatório de
Desempenho

Controle
Integrado de
Alterações

Controle do
envolvimento
interessados

Controle das
Aquisições

(AUXILIARES)
Verificação do
escopo

Controle de
Alterações
do
escopo

Controle do
Cronograma

Controle da
Qualidade

Controle de
Custos

Monitoramento
do controle do
Risco

PROCESSOS DE ENCERRAMENTO
Encerramento
dos Contratos

Encerramento
Administrativo

LEGENDA:
Escopo

Riscos

Comunicação

Tempo

Integração

Recursos Humanos

Custo

Qualidade

Aquisições

Fonte: Elaborado pela autora (2013)

Interessados
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Com a finalidade de promover a integração do projeto, deverá ser realizado o
gerenciamento de diversas interfaces tais como análise dos projetos técnicos e
compatibilização entre eles, coordenação de atividades, recursos e restrições,
identificando os pontos de integração entre os vários elementos do projeto.
Na fase de planejamento, durante o mapeamento dos processos de
gerenciamento de projetos definidos pelo PMBOK (2013) propõe-se uma Coleta de
Requisitos que atenda tanto às diretrizes propostas por Moraes (2011) para
projetos

de

reabilitação,

quanto

aos

requisitos

para

elaboração

de

um

empreendimento hoteleiro (Quadro 14). O planejamento da obra deve ser
estruturado de forma diferente de uma obra nova; deve ser baseado no diagnóstico
da edificação, contendo o plano de intervenção do projeto, por exemplo, com a
demarcação de áreas onde serão necessárias técnicas menos invasivas na
estrutura que permanecerá, e prevendo a viabilidade no aproveitamento de
equipamentos existentes através de análise técnica especializada.
Quadro 14 – Modelo da Planilha de diretrizes para o Projeto de Reabilitação
Uso da edificação
1. Diagnóstico da
edificação

Tipo de fundação
Evidencia de vícios construtivos na edificação

2. Plano de intervenção
3. Levantamento e estudo
dos sistemas já instalados
4. Aproveitamento de
equipamentos
5. Definição dos
subsistemas a serem
implantados

Ações necessárias para os pontos críticos do sistema com
problema
Confirmação das condições dos sistemas existentes para
reaproveitamento ou descarte
Adequação das funções dos sistemas a serem reaproveitados
Tecnologias construtivas que proporcionem a diminuição dos
gastos e redução do consumo

6. Discussão de
alternativas

Prever cenários possíveis para a realização das intervenções;
organizar o planejamento e a liberação das etapas da obra de
acordo com a prioridade prevista pela operação do negócio

7. Tomadas de decisões

Coleta de informações sobre reformas anteriores e reserva de
10% a 15% do capital para as alterações, imprevistos ou
adiantamentos que possam acontecer durante o período da
obra

8. Desenvolvimento do
Objetivo de vantagens econômicas e ambientais na redução de
projeto de reabilitação
gastos com as contas de energia e água
Fonte: Adaptado pela autora (2013)
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As informações obtidas com esse inventário do edifício permitirá visualizar
cenários futuros que subsidiem a tomada de decisão para a realização do projeto,
além de fornecer informações para a definição dos processos construtivos
necessários para a execução da obra.
Após essa etapa, na formatação do Plano de Gerenciamento de Risco,
devem ser identificadas as restrições e riscos do projeto, incluindo informações
sobre possíveis desvios futuros, prevendo cenários através do planejamento de
resposta a eles com sua minimização ou exclusão conforme prevê Akkari (2009).
A partir dessas informações é possível fazer o sequenciamento das
atividades com o escopo bem definido, e a estimativa de duração dessas
atividades, através dos princípios propostos pelo sistema Last Planner. O
cronograma deve ser elaborado em conjunto com representantes do negócio (hotel),
da gerenciadora, da construtora e que posteriormente, no planejamento operacional
de curto prazo, será gerenciado com os envolvidos, incluindo os responsáveis pelas
equipes de produção de obra. O cronograma deve ser detalhado em três níveis: de
longo prazo (estratégico); de médio prazo (lookahead) e de curto prazo
(operacional), conforme apresentado no Capítulo 2. Essa colaboração de todos os
envolvidos permitirá realizar o Planejamento Organizacional e o Desenvolvimento
das Equipes, compondo um planejamento mais próximo da realidade e com um
nível de aceitação e comprometimento maior, se comparado a um cronograma
imposto por uma das partes interessadas. No Quadro 15 é apresentado um modelo
para o controle de atividades do Planejamento Operacional que deve ser distribuída
pela construtora para os responsáveis de cada setor de produção na obra.
Quadro 15 – Modelo da Planilha do Planejamento Operacional

Ambientes

Pavimentos

LOCAL

Atividades

Início - Conclusão

Responsável Recursos

Status

Demolição e
civil

Início:

Realizado

Conclusão:

Nome do
funcionário

Instalações

Início:
Conclusão:

Acabamentos Início:
Conclusão:
Check-list

Início:

Conclusão:
Fonte: Elaborado pela autora (2013)

Quantidade
de pessoas

(motivo do
desvio)
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Para os processos de execução, além da verificação da necessidade de
contratação de novos projetos técnicos é necessário manter a organização deles,
através de atualização e distribuição de listas-mestras de projetos para os projetistas
e para a obra. O gerente de projeto deve confirmar que as informações técnicas
estejam de acordo com as restrições tecnológicas, restrições legais para o
zoneamento da edificação, e de acordo com as premissas de processos construtivos
definidos por um projeto de reabilitação. Esse processo pode ser exemplificado
através do Fluxograma 4. Nesse fluxograma é possível notar a interação entre os
agentes envolvidos, que são destacados por células de cores diferentes. No caso de
imprevistos no processo ou pendência por partes de alguma parte, a atividade deve
ser reportada e o desvio inserido no controle de pendências do projeto.
Visando a eficiência dos serviços contratados, evitando retrabalho e desvios
na programação da obra, deve-se estabelecer comunicação direta entre a
construtora e fornecedores, de modo que as aquisições e insumos estejam sempre
disponíveis antes do momento em que sejam necessários na produção. Esta
comunicação deve ser estimulada através de visitas ao canteiro de obras,
conscientizando os fornecedores da real necessidade de seu comprometimento.
Com a elevada quantidade de novas informações produzidas, sua
distribuição deve ser constante, efetiva e integrada entre todos os envolvidos
durante o projeto; e será possível com a implantação da planilha de controle de
pendências do projeto (Figura 15). Nela estão todas as atividades predecessoras
de outras que podem ser uma restrição do projeto. Essas atividades estão
classificadas entre: Aprovações, Contrato, Licitação ou novas contratações, Projetos
técnicos e Produção da obra. As ações necessárias estão relacionadas aos
responsáveis direto e indireto, aos prazos e ao risco do não cumprimento da ação
dentro do prazo.
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Fluxograma 4 – Processo integrado de Coordenação de projetos técnicos
Arquiteto Local
emitir o Projeto
Legal

Emissão do Projeto Executivo e
compatibilização entre eles
Arquitetura

•Instalações Elétricas
•Instalações hidrossanitárias
•Cabeamento de voz, dados e telefonia
•Ar‐condicionado e exaustão
•Luminotécnica
•Combate a Incêndio
•Projeto do layout das Cozinhas
•FF&E (Furniture Fixture and Equipments)

Gerenciadora
distribui os projetos
e retorna para o
coordenador de
projetos

Consultores de aprovações nos órgãos públicos:
•Urbanismo
•Meio Ambiente
•Corpo de Bombeiros
•Vigilância Sanitária
•Gerência de Engenharia Mecânica
Construtora solicita novos
detalhamentos de projeto e dos
fornecedores

•Projeto executivo das Cozinhas
(Câmaras Frias, Planta de pontos de
instalação)
•Projeto Executivo de Alvenarias
•Projeto de Adequação das
instalações de gás
•Consultoria especifica (aço inox)
•Consultoria de Esquadrias
•Consultoria e Impermeabilização
•Consultoria de Estruturas

Construtora executa

Gerenciadora cobra da
Construtora a Planilha de
composição de Custo do serviço
e prazo da obra para aprovação
Sim
Cliente e Departamento de
Manutenção analisam o impacto na
operação do hotel. Aprova?
Não

Legenda dos envolvidos:
Gerenciadora
Equipe projetistas
Construtora
Cliente
Outros

Fonte: Elaborado pela autora (2013)

Construtora avalia o processo
construtivo detalhado. Aprova?
Solicita comentários das equipes de
obra: Planejamento e Produção

Gerenciadora avalia, comenta, solicita
alterações e apresenta para o Cliente

Sim

Não

Construtora
propõe nova
solução
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Figura 15 – Modelo da Planilha de Controle de Pendências do Projeto
Relatório de Controle de Pendências
Cliente:
Empreendimento:
DESCRIÇÃO
DO ASSUNTO

Nº

TEMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

APROVAÇÕES
APROVAÇÕES
CONTRATO
CONTRATO
LICITAÇÃO
LICITAÇÃO
PROJETOS
PROJETOS
OBRA
OBRA

RESPONSÁVEIS ENVOLVIDOS:
CLIENTE
Nomes
Elaborado por:

Data da atualização:
RESP.
DIRETO

AÇÃO

RESP.
INDIRETO

PRAZO
PRAZO
STATUS RISCO
META
FINAL
INICIAL

GERENCIADOR PROJETISTAS CONSTRUTORAS
Nomes
Nomes
Nomes

CONSULTORES
Nomes

Fonte: Elaborado pela autora (2013)

Em

um

projeto

complexo

e

com

muitos intervenientes

envolvidos,

principalmente em uma obra onde as atividades do negócio em questão não estão
totalmente paralisadas, os envolvidos se sentem no direito de opinar e solicitar
alterações de escopo que lhes convém. Sendo assim, o controle do envolvimento
dos interessados monitorado de modo que as solicitações sejam filtradas por meio
de análise prévia de viabilidade técnica, do prazo e do custo que serão agregados
ao projeto. Esse controle pode ser implantado conforme Fluxograma 5.
De acordo com a evolução da obra, é necessário monitorar o impacto
destes elementos no prazo e custo total da obra, pois o solicitante responsável
por uma alteração de escopo deve ser co-responsável na alteração do prazo e custo
programados inicialmente.
É essencial que o registro das informações sobre desvios seja realizado, pois
no caso de recorrência, estes são classificados de acordo com os respectivos
responsáveis e as causas geradoras, e assim, providenciadas as ferramentas para
minimizar o impacto deles no planejamento. Geralmente os desvios podem ser
relacionados a três áreas: Projeto, Planejamento e Produção. Alguns exemplos
destes registros são apresentados a seguir, no Quadro 16 e Quadro 17.
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Fluxograma 5 – Processo de Solicitação e Aprovação de Aditivos de acordo com o
planejamento integrado
Não

Equipe de
Projetos
solicita aditivo

Gerenciadora
analisa a
proposta para
determinar se
é aplicável Sim

Cliente
sugere um
aditivo

Gerenciadora
descarta a proposta
com argumentos
Gerenciadora
envia a proposta
para a equipe de
projetos avaliar

Equipe de Projetos
analisa a proposta
e submete
projeto, custo e
prazo

Construtora
sugere um
aditivo

Aditivo implica
em aditivo do
valor
Não
Sim

Gerenciadora
solicita
cotação e
informações

Gerenciadora
sugere um
aditivo

Construtora
providencia cotação
detalhada

Legenda dos envolvidos:
Gerenciadora negocia o
valor com a
Construtora e envia o
aditivo para o Cliente

Gerenciadora
Equipe projetistas
Construtora
Cliente

Aditivo depende do
Cliente, questões
administrativas ou
de contingência?
Sim
Não

Outros

Cliente assina o
Aditivo

Gerenciadora
encaminha para
providências

Gerenciadora
atualiza o
Orçamento com o
Aditivo aprovado

Gerenciadora envia a
Ordem de Compra
para a Construtora
com o valor acordado

Gerenciadora
atualiza o Aditivo
com as futuras
medições

Cliente assina a
Ordem de Compra

Fonte: Elaborado pela autora (2013)

Construtora executa
o serviço aditivo
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Quadro 16 – Exemplo da Planilha de Registro de Causas e Responsáveis pelos Desvios
Interveniente
responsável
Projetistas

Construtora

Cliente

Causa do desvio

Desvio

Prazo de revisão de projeto –
entrega de revisões dos projetos
incompatível com a necessidade
e velocidade da obra
Dificuldade organizacional da
construtora com a alocação
adequada de recursos
Constantes alterações de escopo
feitas pelo cliente de forma
descentralizada

Início da execução da obra sem os projetos
atualizados podendo gerar retrabalhos ou
atraso do início da atividade
Acúmulo de tarefas para determinado
recurso ou picos de mão de obra gerando
contratações e demissões desnecessárias
Constantes alterações tornam as metas de
prazo e custo inviáveis, além de acúmulo de
tarefas para determinado recurso

Fonte: Elaborada pela autora (2013)
Quadro 17 – Exemplo da Planilha de Classificação dos desvios e ferramentas de controle
Causa do desvio
Longo prazo de revisão de projeto

Classificação
do desvio
Projetos

Dificuldade organizacional da
construtora com a alocação
adequada de recursos

Planejamento e
Produção

Constantes alterações de escopo

Planejamento e
Produção

Ferramentas de controle
Reunião interdisciplinar para resolver
interfaces entre os subsistemas
Gerenciamento de recursos e suprimentos;
Compressão de recursos específicos;
Eliminação de folgas livres
Participação da gerenciadora implantando
medidas alternativas com mais ênfase na
aprendizagem dos recursos
Reunião com planejamento e produção da
construtora para verificar a viabilidade das
soluções, garantindo que os prazos,
recursos e suprimentos estejam de acordo
com a programação

Fonte: Elaborada pela autora (2013)

As informações contidas nestas planilhas possibilitam retroalimentar o
planejamento de médio prazo e de curto prazo durante a evolução do projeto de
forma mais efetiva.
Quanto ao controle de desvios de custo, os serviços aditivos (alteração de
escopo) devem ser apresentados em planilhas cuja composição de custo deve estar
baseada nos valores apresentados na planilha contratual da construtora, e
monitorados de acordo com a Planilha Resumo de Aditivos, apresentada na
Figura 16, que permite visualizar rapidamente o status das aprovações pendentes e
do impacto do custo se comparado ao inicial. A partir destas informações registradas
em cada tipologia, ou localização da obra, a comparação de dados permite ajustar,
se possível, a interferência de algum interveniente na obra.
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Figura 16 – Modelo da Planilha Resumo de Aditivos
PLANILHA RESUMO DOS EXTRAS APRESENTADOS
AAE - Autorização para Alteração de Escopo
CLIENTE:
OBRA:
DATA:
EXTRA REVISÃO

DESCRIÇÃO

PAVIMENTO

VALOR

STATUS

AAE 01

1

CANCELADO

AAE 02

4

APROVADO

AAE 03

2

APROVADO

AAE 04

1

APROVADO

AAE 05

2

APROVADO

AAE 06

2

APROVADO

AAE 07

3

EM REVISÃO LAFEM

TOTAL DE SERVIÇOS APRESENTADOS ATÉ AGOR R$

-

TOTAL DE SERVIÇOS APROVADOS

R$

-

TOTAL DE SERVIÇOS CANCELADOS

R$

-

TOTAL DE SERVIÇOS EM REVISÃO/ANÁLISE

R$

-

Fonte: Elaborada pela autora (2013)

DATA DA
APROVAÇÃO

69

4

ESTUDO DE CASO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
Resumidamente, nesse capítulo são apresentados os métodos adotados que

possibilitaram integrar o planejamento e a produção da obra, reduzindo prazos e
sem perder qualidade na obra de reabilitação hoteleira em questão.
O edifício que abriga o Sheraton Leblon Hotel e Resort, inaugurado na
década de 1970, possuía instalações muito antigas. Apesar da força da marca da
bandeira hoteleira, e da localização privilegiada (próximo ao bairro nobre da Zona
Sul, o Leblon) verificou-se a necessidade de uma intervenção profunda em suas
instalações. Os objetivos principais foram adequar a tecnologia das instalações
existentes aos padrões exigidos pelo público de diversas nacionalidades e alto poder
aquisitivo e principalmente tornar-se mais competitivo no mercado hoteleiro visando
à demanda esperada para grandes eventos sediados na cidade do Rio de Janeiro.
Foto 1 – Fachada do hotel Sheraton antes da obra

Fonte: Registros da obra (2012).

O projeto de renovação teve como premissa a atualização tecnológica de
instalações visando economia de água e energia elétrica; intervenções na fachada e
adequação do edifício às normas vigentes, conforme programa que inclui: renovação
de 554 apartamentos, centro de convenções, lobby de acesso, cozinhas,
restaurantes, spa, academia e áreas externas. O projeto considerou mudança de
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uso entre os pavimentos que abrigavam esses ambientes e acréscimo da área total
construída.
A premissa do planejamento do projeto foi permitir que o hotel continuasse
em funcionamento durante as obras, ou seja, o planejamento precisou considerar a
desativação parcial de áreas como acessos, cozinhas, salões para eventos e
reuniões, e quando não foi possível a desativação parcial foi necessário montar
instalações provisórias para continuar atendendo os hóspedes.
Nos acessos às áreas externas e piscinas, e à recepção principal (Lobby) foi
necessário utilizar tapumes itinerantes que eram montados e desmontados em
etapas, de acordo com a obra parcialmente pronta. A Foto 2 mostra o acesso do hall
de elevadores para as piscinas liberado (ao centro) e os tapumes das obras do
Restaurante (à esquerda) e do Bar (à direita), enquanto que a Foto 3 mostra a obra
do Restaurante, por dentro da área isolada com estes tapumes.
Foto 2 – Fachada da piscina com tapumes de isolamento das obras

Fonte: Registros da obra (2013).
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Foto 3 – Tapumes entre as piscinas e a obra do Restaurante

Fonte: Registros da obra (2014).

A sequência das Fotos 4, 5 e 6 mostra os tapumes no Lobby instalados de
acordo com a necessidade de intervenção da obra, ou seja, no início da Etapa 1, as
escadas rolantes não tinham sido entregues ainda, portanto o tapume foi instalado
inicialmente no local que permitisse o acesso às escadas rolantes.
Foto 4 – Tapumes isolando a obra do Lobby (etapa 1) com escada rolante liberada

Fonte: Registros da obra (2013).
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Com a entrega das escadas o tapume foi remontado incluindo a área restante
da Etapa 1, para liberar o acesso a nova recepção, sanitários e ao bar.
Foto 5 – Tapumes isolando a obra do Lobby (etapa 1) com escada rolante interditada para
obra

Fonte: Registros da obra (2014).
Foto 6 – Obra do Lobby (etapa 3) isolada das demais fases já concluídas

Fonte: Registros da obra (2014).
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Na sequência foi iniciada a Etapa 2, do outro lado do tapume, que incluiu a
recepção principal e áreas de apoio, concluindo portanto, as obras para a recepção
dos hóspedes. Já a Etapa 3, que inclui as áreas administrativas do hotel, foi a última
a ser concluída pois como não tinha acesso direto ao lobby poderia ter a conclusão
da obra sem que os hóspedes notassem qualquer interferência. Essas etapas são
apresentadas na planta ilustrada na Figura 17.
Figura 17 – Planta com localização dos tapumes durante as etapas de obras no Lobby

Fonte: Elaborado pela autora (2014).

Como nem o faturamento bruto do negócio nem o atendimento ao hóspede
poderiam ser prejudicados surgiu a necessidade de definir um projeto que atingisse
o equilíbrio entre custo, prazo e qualidade. Os equipamentos oferecidos aos
hóspedes foram realocados provisoriamente para a intervenção, e os gerentes da
obra começaram a controlar rigorosamente a evolução da obra, garantindo prazos e
custos buscando a satisfação do cliente hospedado.
Foram realizados estudos de mercado e então, definida a viabilidade
financeira do empreendimento para a implantação do projeto, que foi desenvolvido
por projetistas estrangeiros. Durante o processo inicial de contratação das obras por
empreitada global houve uma dificuldade na equalização das propostas recebidas
das construtoras, pois as diferenças de valores ultrapassaram 100% entre si. O
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escopo do projeto foi modificado e os todos os projetos foram reemitidos durante o
prazo de um ano.
Como houve a necessidade de início urgente das obras para atender o
cronograma previsto com conclusão prevista antes de um grande evento na cidade,
a Copa do Mundo de 2014, foi definida a estratégia de pulverizar as contratações de
obra entre duas construtoras principais e os demais serviços diretamente com
empresas especializadas. A pulverização das contratações foi uma solução para a
aprovação do financiamento bancário da obra, que seria aprovado apenas após a
apresentação da aprovação do projeto legal em todos os órgãos competentes de
acordo com o projeto recém-emitido na ocasião.
As intervenções foram divididas em etapas, assim como o tempo necessário
durante o processo de aprovação nos órgãos competentes, viabilizando a
contratação de construtoras de portes diferentes entre si, possibilitando maior
margem financeira de negociação durante os diversos processos de licitação, de
modo que o financiamento bancário também pudesse ser liberado de acordo com
cada fase de aprovação da obra.
Como consequência da pulverização de contratações, a quantidade de
empresas gerenciadas diretamente pela gerenciadora ou pelo hotel foi aumentada
significativamente, pois inicialmente o planejamento considerava ter a obra realizada
por uma construtora e com os fornecedores contratados e gerenciados por ela. Este
aumento foi de aproximadamente 44 envolvidos, totalizando 91 pessoas no Projeto,
excluindo-se deste número os funcionários alocados diretamente na produção de
obra, conforme pode ser observado no organograma apresentado na Figura 18.
Com isso, o crescimento do número de intervenientes no projeto implicaria em uma
estratégia de integração e controle das ações dos envolvidos no projeto.
Esta estratégia de pulverizar as contratações gerou uma economia de
aproximadamente 20% do total do custo do projeto previsto inicialmente, que pode
ser confirmada com a análise financeira realizada ao final das obras deste Projeto.
Caso não houvesse o acréscimo do número de pessoas envolvidas no
projeto, principalmente no caso do Cliente, que fizeram inúmeras solicitações de
alteração de escopo durante a execução das obras, esta porcentagem de economia
seria maior do que os 20% verificados.
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Figura 18 – Organograma dos principais envolvidos no Projeto
CLIENTE
(10 envolvidos)
Gerente Geral
Sub-gerente geral

Gerente de Operações

Consultor do Projeto

Gerente Financeiro

Gerente de TI

Gerente de Manutenção

Gerente de Compras

Gerente de Segurança

Gerente de Governança

GERENCIADORA
(09 envolvidos)
Diretor técnico
Supervisor da obra
Coordenadores de obra (02)
Arquitetos (02)

PROJETISTAS
(11 envolvidos)

Engenheiro de campo

CONSULTORES
(05 envolvidos)

Engenheiro de instalações

CONSTRUTORA A
(12 envolvidos)

Técnico ou estagiário

CONSTRUTORA B
(19 envolvidos)

Administrativo

FORNECEDORES DIRETOS
(25 envolvidos)

Arquitetura

Esquadrias

Diretor Técnico

Diretor Técnico

Recuperação de Fachada (02)

Instalações elétricas

Aço inox

Diretor Comercial

Diretor Comercial

Câmaras Frigoríficas

Instalações Hidrossanitárias

Impermeabilização

Engenheiro de Planejamento Gerente Geral da obra

Impermeabilização
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Continuação da Figura 19 – Organograma dos principais envolvidos no Projeto
Instalações Mecânicas

Recuperação estrutural

Coordenador de Civil

Engenheiro de Planejamento Sonorização

Voz/dados/TV/Câmeras

Gás

Coordenador de Instalações

Arquiteto

Irrigação

Luminotécnica

Engenheiros de campo (02)

Coord. Inst. Mecânicas (02)

Detecção de Incêndio

Combate a incêndio

Técnico

Coord. Inst. Elétricas (03)

Dimmerização

Cozinhas

Equipe Administrativa (03)

Engenheiros de campo (04)

Cabeamento de TV e telefonia

Paisagismo

Financeiro

Responsável de Suprimentos Luminárias especiais (02)

Legal

Equipe Administrativa (03)

Manutenção de equipamentos

Decoração (FF&E)

Financeiro

Carpete
Papel de Parede
Mobiliário (02)
Marcenaria (04)
Esquadrias (02)
Decoração (02)
Enxoval

Fonte: Elaborado pela autora (2014)
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Com a estratégia de contratações definida, o programa foi contratado com
duas construtoras principais, conforme mostrado no corte esquemático do edifício
representado pela Figura 19.
Figura 20 - Corte esquemático do edifício com as tipologias das obras divididas entre
construtora A e B

Legenda para nível de intervenção da
obra da construtora A:
Intervenção de nível 3
Intervenção de nível 2
Intervenção de nível 1
Legenda para nível de intervenção da
obra da construtora B:
Intervenção de nível 3
Intervenção de nível 3
Intervenção de nível 3
Intervenção de nível 3
Intervenção de nível 3

CONVENÇÕES

26º

B

APARTAMENTOS

25º

A

APARTAMENTOS

24º

A

APARTAMENTOS

23º

A

APARTAMENTOS

22º

A

APARTAMENTOS

21º

A

APARTAMENTOS

20º

A

APARTAMENTOS

19º

A

APARTAMENTOS

18º

A

APARTAMENTOS

17º

A

APARTAMENTOS

16º

A

APARTAMENTOS

15º

A

APARTAMENTOS

14º

A

APARTAMENTOS

12º

A

APARTAMENTOS

11º

A

APARTAMENTOS

10º

A

APARTAMENTOS

9º

A

APARTAMENTOS

8º

A

APARTAMENTOS

7º

A

LOBBY

6º

A

5º

B

CENTRO DE CONVENÇÕES / COZINHA
APARTAMENTOS

SPA/ ACADEMIA

4º A / B

APARTAMENTOS

APARTAMENTOS

3º

A

APARTAMENTOS

APARTAMENTOS

2º

A

1º

A

0

B

APARTAMENTOS

ANEXO
Fonte: Elaborado pela autora (2013)

COZINHA / RESTAURANTE

TORRE PRINCIPAL
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Nesta intervenção profunda, em que o escopo contemplou desde a troca de
esquadrias até intervenções na estrutura do edifício, foi possível definir até três
níveis de intervenção, sendo o nível 3 mais complexo.
Atualmente (Março/2014) o hotel passa pela segunda etapa de aprovação, e
conta com a atuação de duas principais construtoras: a construtora A de pequeno
porte e a construtora B de grande porte.
Recentemente, a obra das áreas externas foi contratada para a área
adjacente ao Restaurante do Térreo, e esta primeira etapa deverá ser concluída até
Maio/2014, mas a obra da segunda etapa, que incluirá piscinas e outras pequenas
edificações está prevista para iniciar após a Copa do Mundo.
Na Figura 20 é demonstrado um cronograma esquemático com a duração das
obras divididas por pavimento e tipologia durante o período de Dezembro de 2012 a
Março de 2014; e cada cor representa uma tipologia de obra, dividida entre
construtora A ou B.
O cronograma esquemático abaixo mostra que a obra foi iniciada em Agosto
de 2012 e houve um atraso acumulado de três meses nos pavimentos 22º e 23º
(obra dos apartamentos) que impactaria no prazo final das obras, marcado em
células vermelhas. Até esse dado momento, as ferramentas-padrão utilizadas no
gerenciamento do projeto, além de aplicação de multas parciais previstas no
contrato não estavam dando o resultado esperado.
Observa-se também que o mês de Novembro de 2013 do cronograma
esquemático possui o maior pico de mão de obra durante a obra, onde existem
frentes de serviços em nove pavimentos. A construtora A teve frentes de serviço em
quatro pavimentos de apartamentos (18º, 17º, 16º e 15º) e um pavimento (6º) com a
obra do Lobby de recepção do hotel. No mesmo período, a construtora B teve
frentes de serviço em quatro pavimentos (26º, 5º, 4º e Térreo) que consistiam na
reforma de cozinhas e salões de eventos, centro de convenções, spa e academia,
cozinhas, boate e restaurante. Essa evolução da obra só foi possível através da
gestão do projeto reestruturada e integrada.
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Figura 21 – Cronograma esquemático das obras – período ago/2012 a mai/2014

2012

2013

2014

A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M
26º
25º
24º
23º
22º
21º
20º
19º
18º
17º
16º
15º
14º
12º
11º
10º
9º
8º
7º
6º
5º
4º (A)
4º (B)
3º
2º
1º
0
Fonte: Elaborado pela autora (2013)

Esta situação foi analisada e, elaborado um diagnóstico que apresentava os
problemas na gestão estratégica do negócio, prevendo a integração dos elementos
do projeto conforme apresentado no Modelo Estrutural do Sistema de Gestão
Integrado (SGI) definido por Mitidieri e Guerra (2010).
Foi verificado que esse empreendimento oferecia uma situação complexa na
condução da coordenação do projeto, e que sem a integração necessária entre os
processos, criava ambiente propício para desvios dos objetivos principais do projeto.
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Tornou-se um desafio alcançar os principais objetivos desse projeto
complexo, pois seu planejamento estratégico inicial envolvia:
•

Realização da obra de reabilitação profunda no hotel em pleno
funcionamento;

•

Cronograma de obra previsto com prazos parciais com folgas livres
mínimas;

•

Execução da obra com duas construtoras principais de portes diferentes
trabalhando simultaneamente no canteiro;

•

Gerenciamento de serviços contratados diretamente pelo hotel ou
gerenciadora, que não faziam parte do escopo destas construtoras;

•

Existência de diversos intervenientes fazendo solicitações de alteração de
escopo;

•

Picos de mão de obra distribuída em até nove pavimentos de tipologias
diferentes durante a obra (26º /18º /17º /16º /15º /6º /5º /4º /Térreo).
Foi detectada a necessidade de uma reestruturação no planejamento do

projeto. Essa medida foi realizada através da integração dos processos de
planejamento e controle dos processos que envolvem os projetos e a produção da
obra, baseado na metodologia definida anteriormente no Capítulo 3.
4.1

Diagnóstico do Planejamento Inicial Proposto
Inicialmente, para a reabilitação desse hotel foi elaborado um planejamento

tradicional estruturado de acordo com os processos de planejamento essenciais
previstos no PMBOK, com a definição de escopo e atividades, sequenciamento e
estimativa de duração de atividades, estimativas de custos, planejamento das partes
interessadas e dos recursos necessários.
Também foram formatados processos para o planejamento da qualidade,
comunicação, e área organizacional, estes, definidos como processos auxiliares do
planejamento global do desenvolvimento do projeto. Esse planejamento foi
elaborado com base na experiência dos gestores da construtora e da gerenciadora,
e nas boas práticas empregadas e divulgadas por profissionais do setor. Os
problemas gerados por esse modelo de gestão já foram discutidos anteriormente por
Akkari (2009).
Durante essa fase foi formatado o Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP),
documento que descreve as responsabilidades, metodologia de comunicação entre
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os agentes envolvidos no processo de gerenciamento, estabelecendo padrões para
o desenvolvimento de diversas atividades dentro do Projeto.
Nele foi apresentado o organograma com a descrição das responsabilidades
de cada integrante da equipe, as fases do projeto, os padrões para o gerenciamento
da documentação contratual e administrativa, técnica (projetos), financeira, de
planejamento e controle, que fizeram as integrações com a execução da obra.
Após três meses do início da obra dos apartamentos notou-se que apesar de
existirem métodos de planejamento e controle, os resultados gerados estavam muito
distantes do esperado. Havia processos definidos que não se aplicavam a esse tipo
de projeto (reabilitação de edifício hoteleiro) devido às características peculiares, alta
complexidade e necessidade de compressão de prazos através da Engenharia
Simultânea,

em

contrapartida

com

o

planejamento

inicial,

baseado

no

desenvolvimento sequencial.
Manter o hotel em funcionamento (apartamentos e áreas públicas) significou
ter intervenções muito dinâmicas acontecendo ao mesmo tempo em diferentes
pavimentos. Por mais que as áreas públicas tivessem uma programação para
funcionamento em instalações provisórias, os incômodos e as interferências geradas
pelas diversas partes interessadas no processo da obra não puderam ser previstos.
Além de problemas identificados no planejamento, houve problemas
relacionados ao controle da produção na obra. As constantes solicitações de
alteração de escopo tornaram a linha de base inicial obsoleta, inviabilizando o
monitoramento das atividades planejadas.
Para a emissão do diagnóstico foram investigadas as causas dos desvios
identificados no projeto até o presente momento, e relacionadas de acordo com o
interveniente responsável pelo desvio, de modo que pudesse ser prevista uma
atividade de contingência para evitá-los ou minimizá-los.
Essas informações foram recolhidas a partir dos registros semanais de diários
de obra das construtoras e da análise de cronogramas e controles de pendências
gerados durante as reuniões. Esses documentos foram atualizados semanalmente e
apresentados nas reuniões durante todo o projeto visando o controle e
monitoramento efetivo desses desvios, que estão destacados no Quadro 18.
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Quadro 18 – Desvios do Projeto: Causas e intervenientes
Interveniente
responsável
Projetistas

Projetistas

Projetistas

Projetistas

Cliente

Cliente
Cliente
Cliente

Causa do desvio

Desvio

Prazo de revisão de projeto –
entrega de revisões dos projetos
incompatível com a necessidade
e velocidade da obra
Incompatibilidade de instalações
existentes e os projetos gerando
conflito de informações
Incompatibilidade de materiais
especificados por projetistas
estrangeiros
Necessidade de alteração de
projeto para atender a legislação
brasileira
Constantes alterações de escopo
feitas pelo cliente de forma
descentralizada
Pulverização das contratações
dos pacotes de obra
Aprovação do custo total do
projeto em dólar
Paralisação de atividades de obra
devido aos eventos no hotel

Início da execução da obra sem os projetos
atualizados podendo gerar retrabalhos ou
atraso do início da atividade

Cliente

Longo prazo para aprovação de
planilhas de serviços aditivos

Construtora

Longo prazo para mobilização da
equipe de produção diante de
novo escopo ou atividade
interrompida pelo hotel
Dificuldade organizacional da
construtora com a alocação
adequada de recursos
Delegação da responsabilidade
de empresas terceirizadas

Construtora

Construtora

Construtora
Construtora
Construtora

Falta de funcionários
Atraso na entrega de suprimentos
Mudança da equipe gerencial da
construtora

Construtora e
gerenciadora
Projetistas e
Construtora

Superestimação da produtividade

Cliente,
construtora e
projetistas
Outros

Pré-requisitos do planejamento
não cumpridos por intervenientes
diversos
Condições adversas do tempo

Falta de compatibilização entre os
projetos dos subsistemas

Equívoco na locação das instalações novas;
retrabalho para reavaliação de soluções;
atraso no cronograma
Retrabalho para buscar materiais
alternativos e aprová-los; atraso no
cronograma
Retrabalho para reavaliação de soluções;
atraso no cronograma
Constantes alterações tornam as metas de
prazo e custo inviáveis, além de acúmulo de
tarefas para determinado recurso
Necessidade de mais recursos para a
fiscalização e gerenciamento do projeto
A variação da moeda estrangeira causa
desequilíbrio no orçamento previsto
Desestimulação das equipes de produção,
retrabalho para os envolvidos em replanejar
e retomar as atividades interrompidas
Desestimulação das equipes de
planejamento e produção, desconfiança por
parte da construtora e atraso de obra
Necessidade de picos de mão de obra, que
geralmente são evitados pelas construtoras
gerando falta de recursos e atraso do prazo
Acúmulo de tarefas para determinado
recurso ou picos de mão de obra gerando
contratações e demissões desnecessárias
Divisão de trabalhos que deveriam ser
implantados de forma integrada, mas geram
divergência entre os objetivos das empresas
Acúmulo de tarefas e atraso do prazo
Acúmulo de tarefas e atraso do prazo
Desestimulação das equipes de produção,
desconfiança por parte do cliente, retrabalho
para a gerenciadora, atraso pelo período de
mobilização da nova equipe gerencial
Acúmulo de tarefas, atraso do prazo e
geração de falsas expectativas para o cliente
Atraso para o prazo de compatibilização
necessária, e retrabalho para reavaliação de
soluções
Geralmente gera atraso do prazo, mas as
consequências podem ser variadas
Acúmulo de tarefas e atraso do prazo

Fonte: Elaborado pela autora (2013)

A partir dessa análise, esses desvios foram divididos no Quadro 19 de acordo
com três classificações: (1) desvios relacionados aos projetos técnicos; (2)
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relacionadas aos processos do planejamento do projeto (estratégia do negócio); e
(3) relacionados à produção no canteiro de obras.
Quadro 19 – Classificação dos desvios e ferramentas de controle
Causa do desvio
Longo prazo de revisão de projeto

Classe
1

Incompatibilidade entre instalações
existentes e projetos
Incompatibilidade de materiais
especificados por projetistas
estrangeiros
Necessidade de alteração de
projeto para atender a legislação
brasileira
Falta de compatibilização entre os
projetos dos subsistemas
Delegação da responsabilidade de
empresas terceirizadas
Pulverização das contratações dos
pacotes de obra

1

Aprovação do custo total do projeto
em dólar
Atraso na entrega de suprimentos

2
2

Superestimação da produtividade

2

Pré-requisitos do planejamento não
cumpridos por intervenientes
diversos
Mudança da equipe gerencial da
construtora
Condições adversas do tempo

2

Paralisação de atividades de obra
devido aos eventos no hotel
Prazo para aprovação de planilhas
de serviços aditivos
Constantes alterações de escopo

1

1

1
2
2

2
2
2
2
2e3

Dificuldade organizacional da
construtora com a alocação
adequada de recursos

2e3

Longo prazo para mobilização da
equipe de produção diante de novo
escopo ou atividade interrompida
pelo hotel
Falta de funcionários

2e3

3

Fonte: Elaborado pela autora (2013).

Ferramentas de controle
Reunião interdisciplinar para resolver interfaces entre
os subsistemas
Reunião de gerenciamento do projeto e a produção da
obra, fornecedores dos subsistemas
Interação na comunicação entre os envolvidos através
do envio de fotos da obra, especificação de materiais
locais
Envolver consultores de aprovações específicas e
projetistas locais e promover a interação entre eles
Envolver os fornecedores, a construtora e o cliente em
reuniões interdisciplinares
Incentivos para a colaboração entre os envolvidos
capacitando o alcance de objetivos estratégicos
Reunião para alinhamento de expectativas entre os
setores do hotel: financeiro, operação do negócio e
manutenção
No caso da alteração cambial ser negativa, buscar a
redução do orçamento
Rotina de cobrança de fornecedores e entrega
antecipada para a obra
Ajuste semanal do planejamento com equipe de
produção
Implantar o fluxo de informações transparente com as
responsabilidades bem definidas
Reuniões de gerenciamento para orientar e comunicar
riscos e prioridades
Tentar desvincular as dependências entre esse tipo de
tarefa das demais
Apresentação dos impactos para o cliente e
reprogramação das atividades com a construtora
Rotina de cobrança ao cliente com a apresentação
dos impactos no caso de urgência
Reunião com planejamento e produção da construtora
para verificar a viabilidade das soluções, garantindo
que os prazos, recursos e suprimentos estejam de
acordo com a programação
Gerenciamento de recursos e suprimentos;
Compressão de recursos específicos;
Eliminação de folgas livres
Participação da gerenciadora implantando medidas
alternativas com mais ênfase na aprendizagem dos
recursos
Programação prévia da atividade antes da liberação
para execução, planejamento de curto prazo com a
participação dos responsáveis pela produção
Bonificação de funcionários em dias de possível
emenda de feriados
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Para cada desvio foi prevista uma ação corretiva ou definida uma ferramenta
de controle para a exclusão ou minimização do impacto desse desvio nas atividades
antecessoras, da mesma forma que Akkari (2009) propõe identificar as restrições e
programar as atividades antes e depois dele, evitando assim, um atraso
irrecuperável no projeto.
Após a investigação dos desvios do projeto e suas respectivas causas, os
intervenientes responsáveis por esses desvios e a classificação, foi possível aplicar
a metodologia proposta para a integração dos processos de planejamento, projetos
técnicos e produção de obra.
Em suma, o diagnóstico destacou as principais falhas no processo do projeto
que precisavam ser revisados, sendo elas:

4.2

•

Planejamento estratégico inicial de longo prazo, elaborado com base na
experiência de gestores que tinham informações insuficientes para iniciar
uma obra de reabilitação;

•

Projetos emitidos não condiziam com as diretrizes definidas para uma obra
de reabilitação;

•

Início da obra com o planejamento tático de médio prazo falho, pois não
considerava detalhes do projeto e restrições importantes de recursos;

•

Constantes solicitações de alteração de escopo, tornando a linha de base
do cronograma obsoleta, inviabilizando o monitoramento das atividades.

Aplicação da metodologia proposta para a Integração do Planejamento
Todos os processos do Projeto que poderiam apresentar falhas foram

revisados como proposta principal da metodologia proposta. Esses processos estão
divididos conforme definição do PMBOK (Planejamento, Execução, Monitoramento e
Controle) e estão destacados em células azuis nas figuras a seguir.
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Figura 22 – Destaque para atividades do Processo de Planejamento revisadas
(ESSENCIAIS)

PROCESSOS DE PLANEJAMENTO
Planejamento do
escopo

Criação da
EAP
Definição de
atividades

Definição do
escopo

Estimativa de
recursos

Coleta de
requisitos

Planejamento das
partes
interessadas

Sequenciamento
de atividades

Elaboração do
cronograma

Estimativa de
duração de
atividades
Estimativa de
Custos

Orçamento de
custos

Plano de
gerenciamento de
risco

Elaboração do
Plano do Projeto

(AUXILIARES)
Planejamento da
Qualidade

Planejamento
Organizacional

Formação de
Equipe

Desenvolvimento
da Equipe

Planejamento
de Aquisições

Gerenciamento
do cronograma

Planejamento da
Comunicação

Identificação de
Risco

Análise
Qualitativa
do
Risco

Análise
Quantitativa do
Risco

Planejamento de
Resposta ao
risco

Gerenciamento
do custo

Fonte: Elaborado pela autora (2013).

Como foram detectados muitos desvios relacionados aos projetos técnicos, a
primeira atividade de Planejamento que precisou ser revisada foi a Coleta de
Requisitos, de modo que atendesse tanto às diretrizes propostas por Moraes (2011)
para projetos de reabilitação, quanto às necessidades de um projeto voltado para
um edifício hoteleiro com interdição parcial e itinerante de áreas. As informações
foram coletadas através de aberturas parciais do forro de áreas em funcionamento
para verificação e investigação das condições das instalações existentes.
Fornecedores e especialistas visitaram o edifício e emitiram relatórios técnicos das
condições que foram analisados nas reuniões multidisciplinares. Assim, as
informações eram distribuídas para o cliente (departamento de manutenção,
financeiro e operações) para que as providências fossem tomadas.
Além de premissas técnicas, havia a premissa para que o orçamento das
obras dos apartamentos fosse proporcional ao preço de venda de cada tipologia
(intervenções nível 1, 2 e 3) somada à taxa de retorno do investimento, voltada para
a aplicação em custos futuros de manutenção e a depreciação do empreendimento
hoteleiro.
Após essa etapa, foram revisados o Plano de Gerenciamento de Risco, que
continha as informações sobre os desvios desde a identificação até o monitoramento
de repetições deles que confirmava a necessidade da reestruturação dos processos
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iniciais. Com a identificação prévia das diversas causas para os atrasos nas obras,
foi possível analisar as informações disponíveis nos diários de obra das
construtoras, nas planilhas-resumo de aditivos, e nas planilhas de controle de
pendências emitidas semanalmente para verificar o registro em dias de atraso, que
foram monitoradas e de acordo com a evolução das obras, compiladas no Gráfico 1.
Gráfico 1 – Impacto nos prazos das obras versus causa de desvio por pavimento
Impacto nos prazos x desvios por pavimento
Prazo para aprovação de aditivos
Paralisação - eventos
Demora na resposta dos projetistas
Falta de compatibilização de projetos
Legislação
Especificação de materiais
Condições adversas do tempo

Causas dos desvios

Mudança da equipe
Pré-requisitos não cumpridos
Superestimação da produtividade

Térreo
4º Pav.

Atraso na entrega de suprimentos

5º Pav.
26º Pav.

Falta de funcionários

Apartamentos
Variação cambial
Pulverização de contratações
Prazo de mobilização
Empresas terceirizadas
Organização da construtora
Incompatibilidade de instalações e projetos
Alteração de escopo
Revisão de projeto
0

10

20

30

40

50

60

Atraso em dias úteis

Fonte: Elaborado pela autora (2014)
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A elevada quantidade de solicitações para alteração de escopo pode ser
verificada no Gráfico 1. Essas alterações eram, em maior parte, feitas pelo cliente ou
pela necessidade de ajustes ou revisões de projetos.
Outro item destacado no Gráfico 1 se refere à dificuldade de organização de
cada construtora. Ambas construtoras tiveram dificuldade para organizar e planejar
inicialmente a obra, gerando problemas na gestão da obra, mas no caso da
construtora B, que já possuía seu sistema administrativo, de planejamento e
produção com padrões pré-definidos pela empresa, esse impacto de desvio de
prazos foi mais evidente devido à resistência do gestor em adotar padrões definidos
pela gerenciadora.
Os maiores desvios de prazo detectados ocorreram na obra do 26º pavimento
que, devido à falta de ação corretiva para minimizar as restrições da obra, gerou
atrasos irrecuperáveis no cronograma.
Já na obra dos apartamentos, o atraso inicial dos primeiros pavimentos em 3
meses foi diluído na reestruturação do planejamento integrado, minimizando o
desvio no prazo final da obra.
Este gráfico também reflete a intervenção positiva da gerenciadora
apresentando previamente os impactos no planejamento, frente às solicitações
constantes do cliente para a paralisação das atividades em obra. No início das
obras, comparando-se, por exemplo, os desvios entre o 26º e os demais
pavimentos,

havia

registros

de

inúmeras

atividades

atrasadas

devido

às

reclamações dos hóspedes ou por necessidade de realização de eventos nos salões
de convenção. Após a revisão dos processos de planejamento, essas atividades
eram planejadas em conjunto com o calendário dos principais eventos e feriados
para o hotel, os horários combinados e as construtoras trabalhavam em conjunto
para reunir os ruídos em locais próximos ou pavimentos adjacentes, o que trouxe
muita satisfação para o cliente.
Após a coleta de requisitos e plano de gerenciamento de riscos revisados, foi
possível refazer o sequenciamento das atividades que compunham o escopo
definido, assim como a estimativa de duração dessas atividades. Através dos
princípios propostos pelo sistema Last Planner, essas atividades foram organizadas
em um novo cronograma elaborado em conjunto com representantes do hotel, da
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gerenciadora, da construtora e que posteriormente, no planejamento operacional de
curto prazo, era gerenciado com os envolvidos, incluindo os responsáveis pelas
equipes de produção de obra.
O planejamento inicial proposto previa realizar as obras a partir dos
pavimentos superiores em direção ao Térreo, conforme se observa no cronograma
da Figura 22 (Cronograma Inicial do Projeto). A obra dos apartamentos seguiria
continuamente para os pavimentos inferiores, independente de tipologia de escopo,
enquanto que as obras de áreas públicas (26º / 5º / Térreo) iniciariam apenas nas

datas programadas pela gerência geral do hotel, pois dependiam das datas de
locação destas áreas para eventos.
Com a revisão deste planejamento, já considerando o impacto de três meses
de atraso da obra, e visando reter os bons resultados gerados após mudanças de
coordenação da obra dos apartamentos com intervenção nível 3, aquela com
escopo mais complexo, a obra seguiu para os próximos pavimentos de mesma
tipologia, conforme cronograma da Figura 23 (Análise do Cronograma Proposto
após revisão dos processos). A programação geral das obras sofreu alterações
significativas que foram definidas em acordo com os envolvidos e também são
apresentadas nesta figura, tais como:
•

26º pavimento – início de obra postergado e prazo de obra ajustado;

•

6º pavimento – início de obra mantido e prazo de obra ajustado;

•

5º pavimento – início de obra postergado e prazo de obra mantido;

•

4º pavimento (A / B) - início de obra postergado e prazo de obra
mantido;

•

1º pavimento – início adiantado (logo após a conclusão do 25º
pavimento) e prazo mantido;

•

Térreo - início de obra postergado e prazo de obra ajustado;

Além destes ajustes, é possível notar que os inícios das obras nos
pavimentos 5º /4º / 3º /2º /1º /Térreo foram programados para acontecer
simultaneamente, de modo que o incômodo gerado aos hóspedes acontecesse em
locais adjacentes, e em uma época definida pelo hotel como baixa ocupação.
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Figura 23 – Cronograma Inicial do Projeto (15/08/2012)

Fonte: Elaborado pela autora (2014)
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Figura 24 – Análise do Cronograma Proposto após revisão dos processos (07/01/2013)

Fonte: Elaborado pela autora (2014)
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Por ser uma obra com vários ambientes, as equipes se atrapalhavam na
sequência de atividades prioritárias, e acabavam deixando serviços inacabados em
diversos locais, gerando uma lista enorme de itens a serem refeitos no check-list de
entrega da obra. Logo no início da obra dos apartamentos, foi verificado que a
construtora A estava com dificuldade crítica para gerenciar as equipes no canteiro.
Para que o gerenciamento da evolução geral das obras fosse satisfatório, foi
necessário rever o Planejamento Organizacional e o Desenvolvimento das Equipes,
visto que as construtoras apresentavam dificuldade para gerenciar suas equipes.
Isso foi possível aplicando-se ao novo Cronograma (Figura 24), as premissas
do sistema Last Planner de Glenn Ballard (2000), onde as tarefas foram
classificadas em longo, médio e curto prazo e programadas com base nas
informações e a confirmação do responsável da construtora pela tarefa, conforme
aplicação adotada para a construtora A (Figura 25).
Figura 25 – Cronograma Esquemático Simplificado das obras
2012

2013

2014

A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M
APTOS NÍVEL 3
APTOS NÍVEL 2

Construtora A

APTOS
NÍVEL 1
LOBBY/BAR
CONVENÇÕES
COZINHA / RESTAURANTE

Construtora B
SPA/ ACADEMIA
CENTRO DE CONVENÇÕES
/ COZINHA

Fonte: Elaborado pela autora (2014)
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Figura 26 – Esquema do LPS da Construtora A (obra dos apartamentos)
Informações: diagnóstico do edifício para a
reabilitação; análise de projetos técnicos; controle
de pendências e; mapeamento de riscos e desvios

Planejamento
Inicial
(longo prazo)
21 meses (554 aptos)

Planejamento
lookahead
(médio prazo)

Atividades que
DEVERIAM ser
executadas

Aptos nível 3 - 45 dias por pavimento (27 aptos)
Aptos nível 2 - 30 dias por pavimento (27 aptos)
Aptos nível 1 - 30 dias por pavimento (27 aptos)

Atividades que
PODEM ser
executadas

Planejamento
Operacional
(curto prazo)

Atividades que
SERÃO
executadas

3 Grupos de apartamentos (08-09-10 aptos)
Cronogramas semanais por grupos

Distribuição das atividades por equipe e
confirmação de recursos. Planilhas para
equipe de demolição e civil; instalações;
acabamentos; e checklist

Fonte: Elaborado pela autora (2014)

Produção da obra

Atividades que
FORAM
executadas
Registrar para
retroalimentar o
planejamento
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Sendo assim, no caso da obra dos apartamentos executada pela construtora
A, a estratégia anterior de liberação de dois pavimentos por vez ao mesmo tempo foi
alterada. Foi proposta a liberação de um pavimento, e após 15 dias de demolição,
caso a construtora cumprisse com as metas, poderia entrar no próximo pavimento.
Cada pavimento foi dividido em três grupos com respectivamente, oito, nove e
dez apartamentos cada, como pode ser observado na Figura 26. A equipe de
produção da construtora A foi dividida em quatro sub-equipes de acordo com o perfil
da mão de obra: demolição e civil, instalações, acabamentos, e check-list que
entram em cada grupo de apartamentos, executavam o serviço programado e
liberavam para a próxima equipe. Assim, o serviço era sequencial em grupos de
apartamentos e contínuo inclusive na troca de pavimentos, o que evitava folgas
livres, conforme demonstrado na Figura 27 e no cronograma parcial dos grupos de
apartamentos abaixo (Figura 28), exemplificando a localização das equipes entre os
pavimentos 25° e 24° com obra de intervenção de nível 3.
Figura 27 – Localização dos grupos de apartamentos por pavimento

Fonte: Elaborado pela autora (2013)

94
Figura 28 – Localização das equipes de produção executando as atividades nos
grupos de apartamentos entre 25º e 24º pavimento

Fonte: Elaborado pela autora (2013)
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Figura 29 – Cronograma parc
cial dos grupos de apartamentos divididos por equipes – 25° e 24° pavimento
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Fon
nte: Registrros da obra (2013).
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Foto 9 – Obra de apartamentos – Equipe de Demolição e Civil – arremates das
alvenarias

Fonte: Registros da obra (2013).
Foto 10 – Obra de apartamentos – Equipe de Demolição e Civil – arremates
das alvenarias

Fonte: Registros da obra (2013).

Durante este mesmo período, na obra do pavimento iniciado antes, mais
evoluída fisicamente, é possível notar que a equipe de acabamentos também possui
diferentes frentes de trabalho de acordo com a setorização, por exemplo, instalação
de papel de parede nos apartamentos e corredores (Foto 11 e 12); instalação da
manta acústica para o carpete (Foto 13); e instalação de marcenaria e mobiliário
(Foto 14).
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Nota-se que os serviços são sequenciais e setorizados dentro de um mesmo
período e de uma equipe de serviços, viabilizando a conclusão dos diversos serviços
de acordo com o planejado no cronograma de obra.
Foto 11 – Obra de apartamentos – Equipe de Acabamentos – instalação de
papel de parede nos apartamentos

Fonte: Registros da obra (2013).
Foto 12– Obra de apartamentos – Equipe de Acabamentos – instalação de
papel de parede nos corredores

Fonte: Registros da obra (2013).

99

Foto 13 – Obra de apartamentos – Equipe de Acabamentos – instalação de
manta acústica para instalação do carpete

Fonte: Registros da obra (2013).
Foto 14 – Obra de apartamentos – Equipe de Acabamentos – instalação de
marcenaria e mobiliário

Fonte: Registros da obra (2013).

Após observar-se o esquema da localização das equipes e o cronograma com
as atividades detalhadas por pavimento, nota-se que a equipe de demolição e civil,
por exemplo, possuía continuidade mesmo que as demais atividades no 25º
pavimento ainda não estivessem concluídas, pois a equipe de demolição desceria
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para o 24º pavimento, eliminando as folgas entre a entrega de um pavimento e o
início no próximo.
Quadro 20 – Planilha do Planejamento Operacional para o 25º pavimento

Grupo 1: (8 apartamentos)

25º Pav.
2504

Atividades

Demolição e civil Início: 17/12/2012

2505
2506

Início - Conclusão

Respons.

Recursos

Status

Paulo

10 pessoas

ok

Bruno

4 pessoas

ok

Diogo

6 pessoas

ok

Carlos

4 pessoas

ok

Paulo

10 pessoas

ok

Bruno

4 pessoas

ok

Diogo

6 pessoas

ok

Carlos

4 pessoas

ok

Paulo

10 pessoas

ok

Bruno

4 pessoas

ok

Diogo

6 pessoas

ok

Carlos

4 pessoas

ok

Conclusão: 28/12/2012
Instalações

2507

Início: 20/12/2012
Conclusão: 04/01/2013

2508
2509

Acabamentos

Conclusão: 10/01/2013

2510
2511

Início: 26/12/2012

Check-list

Início: 07/01/2013

Grupo 2: (9 apartamentos)

Conclusão: 10/01/2013
2501

Demolição e civil Início: 02/01/2013

2502
2503

Conclusão: 11/01/2013
Instalações

2512

Conclusão: 22/01/2013

2513
2514

Acabamentos

2516

2517

Check-list

Início: 24/01/2013
Conclusão: 29/01/2013

Demolição e civil Início: 14/01/2013

2518
2519

Início: 11/01/2013
Conclusão: 29/01/2013

2515

2527

Grupo 3: (10 apartamentos)

Início: 07/01/2013

Conclusão: 25/01/2013
Instalações

2520

Início: 23/01/2013
Conclusão: 07/02/2013

2521
2522

Acabamentos

Conclusão: 15/02/2013

2523
2524
2525

Início: 30/01/2013

Check-list

Início: 12/02/2013
Conclusão: 15/02/2013

2526

Fonte: Elaborado pela autora (2013)

Além da divisão das atividades em grupos visando garantir o controle efetivo
das atividades, foi gerado um quadro do planejamento operacional de curto prazo
que era distribuído semanalmente para os responsáveis de cada grupo na obra.
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O planejamento organizacional das equipes de produção da obra facilitou a
execução de serviços com equipes específicas trabalhando em grupos de
apartamentos, promoveu a organização de abastecimento dos suprimentos para a
obra, resultou em uma fiscalização da produção mais efetiva além de possibilitar o
ajuste de prazos para que o atraso inicial não postergasse a conclusão da obra em
três meses, já que a entrega de cada pavimento era considerada um caminho crítico
do cronograma geral.
Figura 30 – Destaque para atividades revisadas do Processo de Execução
(ESSENCIAIS)

PROCESSOS DE EXECUÇÃO
Organizar a
execução dos
projetos

Gerenciar o
envolvimento
interessados

(AUXILIARES)
Distribuição de
Informações

Garantia de
Qualidade

Gerenciamento
da Equipe

Conduzir Aquisições
(selecionar fornecedores e
administrar contratos)

Fonte: Elaborado pela autora (2013)

Para os processos de Execução, também foram revisados os procedimentos
para organizar a execução dos projetos técnicos, distribuição de informações e
condução de aquisições. Isso foi possível, pois com a coleta de requisitos realizada
ainda no processo de planejamento, identificaram-se quais projetos técnicos
específicos seriam necessários para a execução das obras, por exemplo, projeto de
recuperação estrutural de áreas deterioradas, projeto de SPDA (Sistema de
Proteção contra Descargas Atmosféricas), projeto de impermeabilização da
cobertura, projeto de acústica e projeto de irrigação e projeto de paisagismo. Sem a
contratação de qualquer um destes projetos técnicos, surgiriam interferências nas
obras ou seriam gerados vícios no edifício que inviabilizariam a conclusão da obra
de reabilitação dentro do prazo. Além da necessidade de contratação de novos
projetos técnicos e sua organização, foi possível detectar a necessidade de
aquisições e conduzi-las.
Com a elevada quantidade de novas informações produzidas, sua
distribuição deveria ser constante, efetiva e integrada entre todos os envolvidos
durante o projeto; e isto foi possível com a implantação da planilha de controle de
pendências do projeto (Quadro 21). Esse controle é necessário devido à
complexidade do projeto, a quantidade de pessoas envolvidas e interesses que
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podem ser antagônicos no projeto em contrapartida à necessidade de uma
comunicação rápida e transparente.
Quadro 21 – Planilha de Controle de pendências do Projeto de Reabilitação hoteleira
Relatório de Controle de Pendências (Punch List)
Cliente: Sheraton
Empreendimento: Sheraton Rio - Resort and hotels
Nº

TEMA

Código: STA001-GER-DC-CPE-0028-000
Data da atualização (Update): 28/11/2013
RESP.
DIRETO

RESP.
INDIRETO

PRAZO
META
INICIAL

Carolina
Moreira

Carolina
Moreira

O adiamento do início do processo
12/11/2013 06/12/2013 Aguardando NÃO IMPLICA na licença de obra
para as áreas externas

Carolina
Moreira

Carolina
Moreira

10/11/2013

LAFEM Comercial

Carolina
Moreira

Pedro
Suzano

Pedro
Suzano

Carolina
Moreira

Carolina
Moreira

05/11/2013

Aguardando Atraso na obra

José Ponte

Carolina
Moreira

19/11/2013

Concluído

Atraso de obra por falta de
informação dos pontos dos
equipamentos

Burle Marx

Carolina
Moreira

Aguardando

Incompatibilidade do prazo para
atender SMAC

Jéssica
Freitas

Pedro
Suzano

Tavares

Pedro
Suzano

25/10/2013 08/11/2013 Aguardando

Carolina
Moreira

15/10/2013 24/10/2013 Aguardando Indefinição do projeto de arquitetura

Pedro
Suzano

05/11/2013

Aguardando

Termotécnic Eduardo
a
Oliveira

12/11/2013

A rede esxistente do hotel não
contempla as alterações de
Aguardando instalações de gás executadas na
fachada, portanto essa tubulação
está vulnerável.

Miguel informou que a dimmerizacão do 26 não
está funcionando conforme combinado com o
fornecedor Powerlan que voltará para corrigir o
sistema

LAFEM Produção

12/11/2013

Aguardando

CLIENTE

GERENCIADORA

PROJETISTA CONSTRUTORAS

CONSULTORES

SHERATON - José
SHERATON - Marcelo
SHERATON - Mariano
SHERATON - Leonardo
SHERATON - Tavares
SHERATON - Miguel
SHERATON - Ballestero

ENGINEERING - Eduardo Oliveira
ENGINEERING - Carolina Moreira
ENGINEERING - Pedro Suzano
ENGINEERING - Jéssica Freitas
ENGINEERING - Guto Medina
ENGINEERING - Luiz Fontes

DPAD
RIZZONE
GIARINI
MACOM
DATUM
MEI
BURLE MARX
TERMOTÉCN

VENTURINI - Ehieger
VENTURINI - Pedro Telésforo
VENTURINI - Igor

DESCRIÇÃO
Início do processo em
Vigilância Sanitária

11

APROVAÇÕES

13

APROVAÇÕES SMU/SMAC

20

CONTRATO

Contrato da empresa
LAFEM (4º - 5º -6º Térreo)

25

LICITAÇÃO

Pintura da Fachada

45

LICITAÇÃO

48

PROJETOS

49

PROJETOS

54

OBRA

93

OBRA

97

OBRA

AÇÃO
Carolina está providenciando os memoriais e
Tal Arquitetura está emitindo as plantas para o
Projeto Legal - SMS.
Aguardamos a entrega do estudo de sombras
contratado e as demais solicitações para
responder SMAC até 10/11
Para a assinatura da Minuta do Aditivo de
Prazo, todos os anexos deverão ser assinados
Foi realizada reunião para negociação do valor
final da melhor proposta para início dos
serviços.

Contratação da estrutura ENG recebeu as propostas e já analisou.
Aguarrda aprovação do Cliente para
de segurança para a
contratação.
troca dos vidros do
Lobby e 5º
Macom está executando o projeto dos
Projeto Macom para Bar
equipamentos do bar no Lobby
do Lobby

Projeto Paisagismo

DPAD analisou o projeto de paisagismo e
enviou nova base de arquitetura para Burle
Marx desenvolver o Projeto

Análise e autorização da Jéssica vai revisar as planilhas e conduzir o
assunto
planilha de serviços
extras da HVC (AAE)
O escopo foi modificado: O Tomas Sastre faz a
Vidro serigrafado do 26º serigrafia e a LMF fornece os vidros
Pav

Escada rolante

103 OBRA

Móvel da adega do
Térreo

104 OBRA

Pára-raio (SPDA)

105 OBRA

Dimmerização do 26º
Pavimento

ENG realizou reunião com o fornecedor da
escada e ficou definido que o projeto de
DPAD
acabamentos será enviado após a fabricação da
escada.
Confirmar se o Mariano está providenciando o
crédito para o móvel fornecido pela Dabol ou
Mariano
pelo fornecedor de camaras frias
Magro
O levantamento e os testes de continuidade
elétrica na estrutura foram realizados, e
aguardamos a entrega do relatório e projeto de
SPDA.

Pedro
Suzano

NOVO
PRAZO

STATUS

Concluído

RISCO

Pre-requisito urgente para
aprovação em SMAC

Início dos serviços sem ter o
Aguardando
contrato assinado ainda impedindo a
anexos
contratação dos seguros
Se esse serviço for postergado
poderá gerar impactos aos
24/07/2013 27/11/2013 Aguardando
hóspedes após a conclusão das
obras
12/11/2013

-

-

05/11/2013 Aguardando

Indefinição do crédito e débito total
da obra.
Atraso de obra por mudança de
escopo

Indefinição do fornecimento das
adegas

Atraso de obra por erro de execução
na obra

RESPONSÁVEIS ENVOLVIDOS:

LAFEM - Comercial
LAFEM - Produção
LAFEM - Planejamento
LAFEM - Financeiro
HVC - Comercial
HVC - Produção
HVC - Planejamento
HVC - Financeiro

Elaborado por: Carolina Moreira

Fonte: Elaborado pela autora (2013)

Através destes documentos somados às informações das atas de reunião e
análise de cronogramas, foi possível monitorar os desvios gerados no projeto até o
presente momento. Essas informações retroalimentaram o plano de gerenciamento
do projeto e possibilitaram outras análises, referentes ao impacto de custo e prazo
no projeto.
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Figura 31 – Destaque para atividades revisadas do Processo de Controle e Monitoramento
(ESSENCIAIS)

PROCESSOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO
Controle da
execução dos
projetos

Relatório de
Desempenho

Controle
Integrado de
Alterações

Controle do
envolvimento
interessados

Controle das
Aquisições

(AUXILIARES)
Verificação do
escopo

Controle de
Alterações
do
escopo

Controle do
Cronograma

Controle da
Qualidade

Controle de
Custos

Monitoramento
do controle do
Risco

Fonte: Elaborado pela autora (2013)

Alguns processos de Controle e Monitoramento tiveram sua revisão iniciada já
na revisão dos processos de Execução, pois foram consequência de processos
anteriores, como por exemplo, o controle da execução dos projetos técnicos.
Esse controle era feito através de lista mestra de projetos, mas quando havia
necessidade de novas contratações ou entrega pendente de projetos técnicos esse
desvio era imediatamente inserido no controle de pendências do projeto.
O controle integrado de alterações foi consequência da comunição e
negociação entre os envolvidos em ações diversas, gerando um ambiente de
trabalho mais colaborativo. Por exemplo, após a contratação da construtora B, os
ruídos das obras foram concentrados em pavimentos adjacentes, gerando o mínimo
de reclamação de hóspedes possível.
Quanto à solicitação de paralisação das obras em função de eventos
importantes no hotel a gerenciadora criou a rotina que deu resultado satisfatório:
emitia aviso às construtoras e aos principais fornecedores, com pelo menos dois
dias de antecedência, informando a necessidade de reprogramação de tarefas com
ruídos elevados (por exemplo: utilização de martelete em laje) próximo aos
pavimentos onde aconteciam esses eventos. Ou seja, a gerenciadora reprogramava
atividades de curto prazo com as construtoras e negociava com as partes
interessadas o que era viável ser reprogramado.
Como este projeto complexo possuía muitos intervenientes envolvidos, e as
áreas do edifício não estavam totalmente paralisadas, os envolvidos opinavam e
solicitavam alterações de escopo a todo instante. Sendo assim, o controle do
envolvimento dos interessados também precisou ser revisado; foi implantado o
Fluxograma dos Processos para Solicitação e Aprovação de Aditivos,
apresentado no Capítulo 3, o que permitiu filtrar as constantes solicitações de
alteração de escopo, realizadas principalmente por diversos representantes do
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cliente, de forma descentralizada e diretamente para a equipe de produção de obra.
No início do projeto, essa atitude desmedida do cliente gerava um desconforto
entre os envolvidos, pois a construtora se sentia na obrigação de atender às
solicitações sem mesmo ter analisado o impacto de prazo e custo dessa solicitação.
Com o desenvolvimento da obra, e após a identificação dos desvios, com
respectivas causas e ferramentas de controle, foi possível monitorar o impacto
destes elementos no prazo e custo total da obra.
Para a apresentação da revisão deste processo será apresentado a seguir
resumidamente o histórico dos processos de licitação de obras.
A primeira licitação realizada em Janeiro/2012 considerava o escopo de
retrofit completo do hotel: 554 apartamentos, áreas comuns e áreas externas. Foram
recebidas propostas de seis construtoras, mas os valores ficaram muito acima do
investimento financeiro disponível pelo hotel, portanto, a licitação foi cancelada, e foi
solicitado um novo projeto com uma premissa técnica e estética mais simples. Os
projetos foram refeitos, houve redução do escopo original e definição de nova
estratégia de contratação. Decidiu-se realizar a licitação em três etapas:
apartamentos, áreas públicas e áreas externas.
A segunda licitação, com o escopo reduzido e com foco no retrofit da principal
área do hotel, os 554 apartamentos, foi realizada em Maio/2012. Foram recebidas
propostas de seis construtoras e a empresa vencedora foi a de menor porte. A obra
teve início em Agosto/2012 com o orçamento-meta de R$ 17.270.000. O contrato foi
fechado com a construtora A em R$ 17.670.945 sendo essa a melhor proposta
comercial.
Logo no início da obra já foi detectada a necessidade de serviços aditivos ao
contrato que foram sendo apresentadas e eram frequentemente atualizadas na
Planilha Resumo de Aditivos (Planilha Débito x Crédito), Tabela 2 apresentada
abaixo. Esses serviços abrangem desde a adequação do guarda-corpo das
varandas para atender requisitos determinados pela norma até solicitações do
cliente para mudança de escopo referente principalmente a acabamentos da obra.
Para o controle mais efetivo dos custos do projeto, foi implantada a planilha
de aditivos compostos por custos unitários disponíveis nas planilhas orçamentárias
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contratuais. Isto possibilitava ter as informações de custos necessárias antes da
aprovação do serviço e produção na obra.
Tabela 2 – Planilha Resumo de Serviços Aditivos do 22º e 23º pavimento
ITEM

Andar

AAE001
AAE002
AAE004
AAE005
AAE006
AAE007
AAE008
AAE009
AAE010
AAE011
AAE012
AAE013
AAE014
AAE015
AAE016
AAE017
AAE020
AAE028
AAE057

22/23
22/23
22/23
22/23
22/23
22/23
22/23
22/23
22/23
22/23
22/23
22/23
22/23
22/23
22/23
22/23
22/23
22/23
22/23

Atividade para Execução
Adequação da saída de esgoto da Bancada
Fechamento do vão de porta de conexão
Rasgos Dados/Telefonia/Antena
Alteração de Projeto de guarda corpo ‐ valor para 2 pavimentos
Impermeabilização da parede do box
Fechamento drywall vão de armário R3
Contra Parede em Drywall
Adequação Eixo esgoto bacia
Execução de Tapavista e Deslocamento Porta
Deslocamento de Sprinkler
Troca de cerâmica de box ‐ valor para 2 pavimentos
Retirada de Fechaduras
Toalheiro da Bancada
Remanejamento de Misturador de pia
Consumo de Tel e Internet
Quartos com final 07 ‐ inclusão da Copa
Telefonia no Hall de Serviço
Banheiro Adaptado (PNE)
Circuito de Iluminação adicional
SALDO

Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
‐R$
‐R$
‐R$
‐R$
‐R$
R$
R$
R$
R$
R$

8.113,61
7.319,03
7.721,46
36.553,12
5.086,43
2.544,16
6.166,68
2.086,57
3.223,79
4.469,23
11.035,01
3.311,70
13.755,41
9.482,37
1.103,31
13.130,39
650,11
13.092,52
16.663,54
88.132,84

D/C
Débito
Débito
Débito
Débito
Débito
Débito
Débito
Débito
Débito
Débito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Débito
Débito
Débito
Débito

Fonte: Elaborado pela autora (2012)

A terceira licitação realizada em Setembro/2012 abrangeu o escopo reduzido
para as áreas públicas (Térreo, 26º e 5º Pavimento). Com a demora da revisão dos
projetos por parte dos projetistas estrangeiros a licitação foi encerrada apenas em
Novembro/2012. Ainda assim, as propostas recebidas ultrapassaram o custo-meta
para essas obras. Portanto, foi realizada nova reunião com o cliente para análise do
escopo de obra e revisão dos objetivos, buscando atingir o custo-meta.
Como havia a previsão de recebimento de novos projetos para os demais
pavimentos de áreas comuns (4º e 6º Pavimento) em Janeiro de 2013 gerando nova
solicitação de orçamento, e o prazo para início das obras do 26º pavimento (Salas
de Convenção e Cozinhas) já tinha vencido, tomou-se a decisão de contratação
imediata apenas para o 26º pavimento de modo que a receita do hotel não fosse
prejudicada com a necessidade do cancelamento de venda desse pavimento para
eventos já programados. O escopo dos pavimentos restantes (Térreo e 5º) foi
somado ao novo escopo (4º e 6º) sendo, portanto objeto de nova etapa da licitação.
A construtora B, empresa renomada no setor e de médio porte, foi contratada
e a obra para o 26º pavimento iniciou-se em Fevereiro/2013 com o contrato fechado
em R$ 2.954.033. O custo-meta era R$ 2.819.743. Novamente verificou-se a
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necessidade de serviços aditivos que influenciaram o custo e prazo da obra. Os
serviços identificados se referiam desde a troca de tubulações não previstas em
projeto até reforço de elementos estruturais da cobertura do edifício, que afetavam o
teto deste pavimento, como apresentado na Tabela 3.
Tabela 3 – Planilha Resumo de Serviços Aditivos do 26º pavimento
PLANILHA RESUMO DOS EXTRAS APRESENTADOS
AAE ‐ Autorização para Alteração de Escopo
Rev. : 08
CLIENTE: Sheraton Rio Hotel
OBRA: Reforma do 26º Pav.
DATA:
07/10/13
EXTRA Revisão
AAE 01
AAE 02
AAE 03
AAE 04
AAE 05
AAE 06
AAE 07
AAE 08
AAE 09
AAE 10
AAE 11
AAE 12
AAE 13
AAE 14
AAE 15
AAE 16
AAE 17
AAE 18
AAE 19
AAE 20
AAE 21
AAE 22
AAE 23
AAE 24
AAE 25
AAE 26
AAE 27
AAE 28
AAE 29
AAE 30
AAE 31
AAE 32
AAE 33
AAE 34
AAE 35
AAE 36

1
2
6
7

2
0
2
3
8
4
5
2
1
3
1
0
3
1
1
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

DESCRIÇÃO

PAVIMENTO

VALOR

Reforma de calhas e criação de drenos na área de ventiladores/filtros do 26º, a fim de eliminar
26º PAV
26º PAV
Execução de vedação de frestas em esquadrias da fachada e vigamentos periféricos
Execução de nova prumada de esgoto para atender as novas cozinhas do 26º piso, interligando com 26º PAV
Fornecimento e instalação de 2 exaustores para atender aos sanitários masculino e feminino com
26º PAV
26º PAV
Serviço de tratamento da armadura exposta na face inferior da laje de teto do 26º piso e
26º PAV
Criação de nova sala de reunião (Meeting Room ‐ 2619) 26°PISO
Serviço de reparos nos equipamentos instalados e substituição de isolamento utilizando borracha 26º PAV
26º PAV
Serviço de reforço de madeira autoclavada para instalação de prateleiras das cozinhas do 26°piso
26º PAV
Criação de depósito (2622) na área da circulação
Fornecimento e instalação de serviços elétricos para acréscimo de tomadas ‐ Cozinha Apoio ‐ Lote 2 ‐ 26º PAV
26º PAV
Fornecimento e instalação de 1 novo equipamento de ventilador para insuflamento do ar nas
Sala de insuflamento de 26° piso
26º PAV
Adequação do projeto Macom da cozinha show e acrecimos de tomadas do 26° piso
26º PAV
26º PAV
Criação das salas n°2620 e 2621
Mudança de especificação de placas de Drywall, de RU para RF a fim de atender normas brasileiras 26º PAV
Modificação de especificação do piso da Circulação de Serviço (Gail para epóxi) ,execução de forro 26º PAV
Fornecimento e colocação de nova tabeira em vão modificado no projeto de arquitetura ‐ Recepcion 26º PAV
Serviços de instalações elétricas Meeting Room ‐ 26º andar
26º PAV
Abertura de vão e revetimento de 2 pilares na recepção 2608
26º PAV
Alteração de revestimento de piso para tabeira ‐Hall meeting room(2619 e 2610)
26º PAV
Içamento de 02 (dois) ventiladores Centrifugo CT‐0 900AD com motor para o 27º andar ‐ Proposta
26º PAV
Reforma sala exaustores ‐ 27º piso
26º PAV
Substituição cerâmica por pastilha Cocina Abierta
26º PAV
26º PAV
Troca dos bicos de sprinkler
26º PAV
Mudança de tabica metálica para canaleta (reforço cortineiro) no forro da periferia do 26º piso.
Alteração de revestimento de piso para tabeira em mármore e forração de novo pilar em granito ‐ Re 26º PAV
Substituição de porta PVC para porta em madeira, acréscimo de cantoneira em PVC e divisória em gra26º PAV
Reposição de baguetes em alumínio, braços maxim‐ar, fechos e gaxetas EPDM e limpeza dos perfis da26º PAV
26º PAV
Fornecimento e instalação de 02 atenuadores de ruído ‐ Sala de reunião
26º PAV
Serviços de instalações de esgoto da sala de exaustão
26º PAV
Serviços de instalações de LED nas sancas
Tratamento anti‐manchas para o piso P1‐ piso existente a conservar e reacondicionar (mármore bege 26º PAV
26º PAV
Alteração do tamanho do vão da porta e instalação de porta nova. Entrada forno Hobart
Alteração de especificação no fornecimento e instalação dos vidros T2, T3, T4 , T7 e T8 com inclusão d26º PAV
26º PAV
Fornecimento e instalação de um split de 18.000 Btu na sala de CFTV ‐ 26º piso
26º PAV
Remanejamento de cinco bicos de sprinklers ‐ Corredor social

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
‐R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

TOTAL DE SERVIÇOS APRESENTADOS ATÉ AGORA
TOTAL DE SERVIÇOS APROVADOS
TOTAL DE SERVIÇOS CANCELADOS

R$ 530.239,52
R$ 501.142,48
R$ 29.097,04

12.747,70
1.828,23
36.959,65
17.480,87
4.885,37
12.844,85
38.625,98
950,93
9.651,80
900,33
34.019,75
22.855,14
13.314,14
15.977,42
12.699,94
13.702,65
2.351,22
9.246,59
14.201,97
2.516,45
25.560,94
27.696,21
8.067,87
18.940,95
4.661,26
12.777,77
4.235,99
37.701,43
1.098,10
5.394,43
51.273,34
7.696,70
3.783,41
54.172,81
13.286,53
3.536,10

STATUS
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
CANCELADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
CANCELADO

Fonte: Elaborada pela autora (2013)

Logo após o fechamento do contrato e mobilização da empresa B, foi iniciado
o processo para concluir a licitação das demais áreas comuns (Térreo, 6º, 5º e 4º
Pavimento) em Fevereiro/2013. Nesse processo participaram apenas três empresas.
Durante esse período, após a avaliação de novas informações a gerenciadora
comunicou ao Cliente a necessidade de revisão do custo-meta aprovado
inicialmente para as obras. Assim houve em Março/2013 um aumento do custo-meta
inicial total de R$ 77.170.864 para novo custo-meta atualizado de acordo com os
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projetos revisados para R$ 104.325.164. A empresa B venceu novamente a licitação
e a obra foi iniciada em Maio/2013 sob nova equipe de gerência de obra. O contrato
(R$ 17.745.561) foi fechado abaixo do custo meta (R$ 20.451.788).
A empresa B já apresentava problemas críticos quanto à condução da obra,
que estava com os prazos comprometidos e o tempo para a mobilização de equipes
em relação aos serviços aditivos, mas com a nova equipe gerencial se
comprometeram em retomar a obra de acordo com as reivindicações da
gerenciadora em relação à gestão do projeto de forma integrada.
Novos serviços foram solicitados à obra por motivos diversos e deu-se início a
nova Planilha de Aditivos apresentada na Tabela 4. Esses serviços abrangem desde
substituição de instalações simples até a necessidade de manutenção em uma
subestação de energia.
Além dos valores mencionados pela construtora B para a execução de
serviços aditivos, foi apresentada uma planilha referente aos custos indiretos sobre
esses serviços que totalizam R$ 682.000.
A próxima licitação a ser iniciada engloba os edifícios das áreas externas
(Piscinas, Vestiários, Restaurante, quiosque de toalhas), mas o início desta obra
está vinculado a uma aprovação da prefeitura que por sua vez depende de
aprovações em órgãos públicos variados.
Na comparação entre a Tabela 5 e o Gráfico 2, percebe-se que a construtora
A, que aceitou a orientação da gerenciadora e mudou o método de gestão da obra,
incluiu em sua rotina a estratégia de trabalhar em ambiente colaborativo e integrado
com todos os envolvidos (gerenciadora, projetistas, representantes do cliente,
representantes da equipe de planejamento e produção da obra) apresentou as
porcentagens mais baixas de aditivos do projeto.
Em contrapartida a construtora B, responsável pelas obras das áreas
públicas, apresentou as porcentagens mais altas em relação aos valores
contratados pela obra, além de solicitar cobrança pelos custos indiretos relacionados
aos serviços aditivos solicitados.

108

Tabela 4 – Planilha Resumo de Serviços Aditivos das áreas públicas
PLANILHA RESUMO DOS EXTRAS APRESENTADOS
AAE - Autorização para Alteração de Escopo
CLIENTE: Sheraton Rio Hotel
OBRA: Reforma do Térreo / 4º andar / 5º andar
DATA:
03/10/2013
EXTRA

DESCRIÇÃO

REVI

PAVIMENTO

VALOR

STATUS

AAE 01

1 Cobertura do tapume do Térreo

TÉRREO

R$

AAE 02

4 Reforma Bodega Liquidos 5 pav

5º PAV

R$

4.599,02 APROVADO

AAE 03

7 Reforma Bodega Seca 5 pav

5º PAV

R$

27.304,92 APROVADO

AAE 04

1 Sistema de insuflamento central da cozinha

5º PAV

R$

251.546,41 APROVADO

AAE 05

8 Forro em gesso acartonado nas áreas Bodega Loza Limpia e Bodega Mubles

5º PAV

R$

23.654,41 APROVADO

AAE 06

2 Esgoto provisório da cozinha do 5° piso (teto do 4º Pavimento)

4º PAV

R$

AAE 07

3 Hora extra para demolição de laje de concreto armado existente no espaço Activity Bar

TÉRREO

-R$

AAE 08

3 Isolamento térmico das tubulações hidráulicas no teto do Térreo

TÉRREO

R$

AAE 09

2 Substituição das paredes em drywall por paredes de alvenaria

4º PAV

R$

AAE 10

1 Execução de rede de sprinkler entreforro e Mezanino Térreo

TÉRREO

R$

AAE 11

2 Reforma na cozinha Caliente e Oficina Chef

5º PAV

R$

AAE 12

0 Ar-condicionado central e exaustão - projeto final

TÉRREO

R$

235.084,90 APROVADO

AAE 13

1 Pastilha Oro bis Spa

4º PAV

R$

56.480,59 APROVADO

AAE 14

1 Substituição das tubulações existentes de esgoto dos sanitários dos apartamentos (teto do Té TÉRREO

R$

23.828,67 APROVADO

AAE 15

0 Elaboração do projeto de estrutura para ampliação do restaurante All Day

TÉRREO

R$

13.209,60 CANCELADO

AAE 16

1 Instalações na Bodega

5º PAV

R$

60.010,40 EM REVISÃO LAFEM

AAE 17

1 Projetos de instalações MEI dos pavimentos: 5 piso

5º PAV

R$

41.439,68 EM REVISÃO LAFEM

AAE 18
AAE 19

1 Substituição das paredes em drywall por paredes de alvenaria
3 Forro removível PVC cozinha 5 pav

TÉRREO
5º PAV

R$
R$

16.987,65 APROVADO
30.483,23 EM ANÁLISE

AAE 20

0 Consultoria e execução de projetos de drywall dos pavimentos: Térreo, 4º piso e 5º piso.

TÉRREO/ 4/ 5

R$

39.706,49 CANCELADO

AAE 21

2 Demolição com recomposição de alvenaria no entorno do barrilete (civil)

4º PAV

R$

4.373,92 APROVADO

AAE 22

1 Execução da mudança de posição do barrilete (instalações)

4º PAV

R$

57.529,86 APROVADO

AAE 23

6 Fornecimento e instalação de sistema de exaustão dos sanitários

TÉRREO

R$

38.127,13 APROVADO

AAE 24

2 Modificações no posicionamento das áreas câmara fria e lavabo de loza - Térreo

TÉRREO

R$

451,24 APROVADO

AAE 25

4 Execução de laje estrutural para servir de base para a ampliação do piso P29

TÉRREO

R$

7.688,72 APROVADO

AAE 26

1 Rebaixo do piso 20cm para câmara fria

TÉRREO

R$

15.981,03 APROVADO

AAE 27

1 Preparo para papel sobre as paredes do hall de elevador

4º PAV

R$

2.259,56 APROVADO

AAE 28

0 Fechamento em alvenaria nas aberturas das paredes voltadas para o Salão de Eventos

5º PAV

R$

2.193,82 APROVADO

AAE 29

1 Alteração no quantitativo das áreas dos pisos P29 e P6

TÉRREO

R$

5.370,74 APROVADO

AAE 30

2 Execução de laje e viga em concreto - circulação entre o Activity Bar e a escada de emergênTÉRREO

R$

5.190,79 APROVADO

AAE 31

1 Dampers corta-fogo

5º PAV

R$

8.203,45 APROVADO

AAE 32

3 Modificação do revestimento no teto da Cozinha - Térreo

TÉRREO

2
AAE 33

Fornecimento e instalação de 1 fancoil para ar exterior dos quartos, inclusive dutos para
tomada de ar exterior dos vestiários de funcionários e 3 atenuadores de ruídos

4º PAV

-R$
R$

70.550,08 CANCELADO

18.231,50 APROVADO
19.139,91 EM REVISÃO LAFEM
29.956,44 APROVADO
40.453,20 APROVADO
189.871,89 EM REVISÃO LAFEM
20.298,80 EM REVISÃO LAFEM

3.201,02 APROVADO
124.699,72
EM REVISÃO LAFEM

AAE 34

1 Execução de novas alvenarias na sala das Camareiras e no Depósito de Camas - Mezanino dTÉRREO

R$

AAE 35

2 Divisórias do hall de elevadores

4º PAV

R$

2.748,43 APROVADO

AAE 36

0 Execuçào de hidráulica para válvula redutora de pressão

TÉRREO

R$

11.304,42 APROVADO

AAE 37

2 Execução da rede de sprinklers para os quartos Lanais

4º PAV

R$

16.801,47 EM ANÁLISE

AAE 38

1 Execução de rede de sprinklers na cozinha

5º PAV

R$

118.454,98 EM ANÁLISE

AAE 39

1 Fornecimento e instalação de esquadrias em PVC

5º PAV

R$

17.739,57 APROVADO

AAE 40

0 Substituição de chuveiro por coluna de banho Jacuzzi
0 Hora extra para demolição do piso no Restaurante All Day

4º PAV
TÉRREO

R$
R$

AAE 41

15.083,33 APROVADO

5.370,84 APROVADO
2.427,54 EM REVISÃO LAFEM

AAE 42

1 Enchimento de piso para nivelamento da área do Activity Bar com crédito da demolição de laj Térreo

-R$

14.632,06 EM ANÁLISE

AAE 43

0 Crédito do piso hall dos elevadores P11

4º PAV

-R$

76.175,43 EM REVISÃO LAFEM

AAE 44

0 Impermeabilização do piso Sala Lavabo / Lavabo Ollas / Cocina Caliente / Pre-Elab Carnes e 5º PAV

R$

AAE 45

1 Execução de instalação elétrica referente ao alimentador que atenderá ao 4º pavimento

4º PAV

R$

65.072,24 EM ANÁLISE

AAE 46

0 Fechamento e cobertura em estrutura de alumínio com reforço em aço inox e vidros especiai Térreo

R$

212.431,16 EM ANÁLISE

AAE 47

1 Execução de novas alvenarias e instalação de portas em 3 ambientes distintos

R$

8.785,45 EM ANÁLISE

AAE 48

0 Fechamento de vão para atender layout mobiliário e execução de instalações para pia de apo4º andar

R$

6.209,60

EM ANÁLISE

AAE 49

0 Remanejamento de infraestrutura (eletrodutos, tomadas e luminárias) e modificação de dutos 5º andar

R$

17.493,09

EM ANÁLISE

AAE 50

0 Relocação de tubulação de esgoto - Mirador

4º andar

R$

8.269,65

EM ANÁLISE

AAE 51

0 Recondicionamento dos mármores e granitos na forração dos banheiros

5º andar

R$

106.495,98

EM ANÁLISE

AAE 52

0 Referente ao fornecimento e instalação do sistema de CO2 na cozinha

5º andar

R$

106.495,98 EM ANÁLISE

AAE 53

0 Reforço estrutural com metalon nas paredes em drywall para suportar as portas dos banheiro Térreo

R$

11.832,09 EM ANÁLISE

Térreo

37.478,22 EM ANÁLISE

TOTAL DE SERVIÇOS APRESENTADOS ATÉ AGORA

R$ 2.123.113,48

TOTAL DE SERVIÇOS APROVADOS

R$

924.543,54

TOTAL DE SERVIÇOS CANCELADOS

R$

123.466,17

TOTAL DE SERVIÇOS EM REVISÃO/ANÁLISE

R$ 1.151.279,20

Fonte: Elaborada pela autora (2013)
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Tabela 5 – Custos do Projeto por pavimento/tipologia de obra
Constr.

Descrição - tipologia da obra

Budget Inicial

Budget Revisado

(ago/2012)

(A ou B)

Contrato

Aditivos

(mar/2013)

Convenções

B

R$

2.954.033,97

R$

501.142,48

16,96%

Apartamentos

A

R$ 17.270.000,00

R$ 17.270.000,00

R$ 17.670.945,00

R$

986.475,04

5,58%

Lobby

A

R$

636.979,00

R$

738.895,64

R$

1.673.897,07

R$

12.585,31

0,75%

Centro de Convenções e Cozinhas

B

R$

7.180.882,00

R$

8.113.855,19

R$

5.658.040,64

R$

913.598,45

16,15%

Spa e Academia

B

R$

1.369.972,00

R$

1.815.853,27

R$

2.694.844,24

R$

332.325,15

12,33%

Restaurante, Bar e Cozinhas
Custos indiretos para 4º / 5º / Térreo

B
B

R$

1.970.747,00

R$

6.564.490,17

R$

7.470.972,77

R$
R$

877.189,88
682.000,00

11,74%
4,31%

R$ 4.305.316,31

11,29%

TOTAIS GERAIS

1.400.784,00

R$

2.819.743,00

R$

aditivo/
contrato
(%)

-

-

-

R$ 29.829.364,00

R$ 37.322.837,27

R$ 38.122.733,69

Fonte: Elaborada pela autora (2013)

Com o Gráfico 2 de evolução da obra dos apartamentos, nota-se que a
mudança de tipologia relacionada ao grau de intervenção da reabilitação entre os
pavimentos (nível 1, 2 ou 3) também influenciou na redução dos valores dos
serviços aditivos. Ou seja, a sequência da obra que abrangeu a tipologia de
intervenção 3 (desde o 23º pavimento até o 3º pavimento) gerou valores em torno
de R$ 100.000 por pavimento, e quando foi iniciada a tipologia de intervenção 2, os
valores totais por pavimento foram apresentados em torno de R$ 30.000.
Gráfico 2 – Aditivos relacionados por pavimento durante a evolução da obra
Aditivos por pavimento durante a evolução da obra
R$ 1.000.000
R$ 900.000
R$ 800.000
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B

B
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4º Térreo CI

Fonte: Elaborado pela autora (2013)

Durante a fase inicial do projeto, com base em informações disponíveis, foi
elaborado um planejamento com estimativa de duração das obras em 21 meses; de
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Agosto/2012 a Maio/2014. Mas com a quantidade de serviços aditivos solicitados
somados a dificuldade das construtoras em dar andamento lógico e simultâneo em
diversas frentes de trabalho, e ao atraso de entrega de insumos, as obras atrasaram
e houve a necessidade de revisar o prazo-meta.
A análise do cronograma inicial (status de 15/08/2012) das obras,
representado na Figura 31, mostra que as obras dos apartamentos, executadas pela
construtora A, deveriam ser entregues em 25/03/2014, e as obras de áreas públicas,
executadas pela construtora B, fossem realizadas entre 17/10/2013 e 06/05/2014.
A evolução da obra a partir de pavimentos superiores em direção ao
pavimento Térreo não consideravam agrupamento de atividades por semelhança de
escopo, e alguns pavimentos tiveram a data de início restringida e determinada pelo
hotel com a condição de que estas obras fossem realizadas simultaneamente em
diversos pavimentos do edifício.
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Figura 32 – Análise do Cronograma Inicial do Projeto (15/08/2012)

Fonte: Elaborado pela autora (2014)
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Caso fosse mantida a estratégia deste planejamento, com a projeção do
atraso inicial acumulado de três meses nos dois primeiros pavimentos da obra dos
apartamentos, a obra seria concluída em 24 meses, em Julho de 2014, após a data
do principal evento e motivo da necessidade de reabilitação do hotel. O desvio do
prazo-meta de conclusão de o impacto deste atraso é apresentado no cronograma
de status da obra em 03/12/2012 apresentado na Figura 32.
Esse cronograma foi emitido para a avaliação do status do projeto e emissão
do

diagnóstico

dos

principais

problemas

identificados

nos

processos

de

desenvolvimento do projeto.
Como proposta para o planejamento integrado já mencionado anteriormente,
elaborou-se um novo cronograma (Figura 33), com ajustes solicitados por diversos
envolvidos no Projeto, de modo que o prazo final das obras fosse reduzido em dois
meses (conclusão em Maio/2014), atingindo o objetivo principal da reforma do hotel:
conclusão das obras antes da Copa em Junho de 2014. O limite para a entrega geral
das obras, já consideradas as instalações de itens aditivos solicitados pelo cliente,
do mobiliário e decoração, o início da ocupação por hóspedes acordado foi
10/Junho/2014.
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Figura 33 – C
Cronograma do status
s
da obra (0
03/12/2012)

Fonte: Elabora
ado pela autora (2013).
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Figura 34 – Cronograma Proposto após o planejamento integrado

Fonte: Elaborado pela autora (2013).
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Assim, o planejamento do projeto foi reestruturado e a gerenciadora iniciou o
controle da obra de forma mais participativa, implantando processos administrativos
e técnicos de execução da obra, evitando retrabalhos com o desperdício de material
e de recursos alocados. Além de mudanças nos processos de planejamento e
produção das construtoras foi solicitada a organização na solicitação de alterações
de serviços por parte do cliente investidor, de modo que tivesse ciência dos riscos
gerados para o projeto de maneira integrada.
As alterações da estratégia adotadas com o Planejamento Integrado podem
ser verificadas nos desvios das datas de início e término das obras, apresentados na
Comparação entre o Cronograma Inicial e o Cronograma Proposto após a
integração do Planejamento representado pela Figura 34.
Nota-se que as obras dos apartamentos (construtora A) foram agrupadas de
acordo com o escopo de repetição mais próxima entre os níveis de intervenção. Ou
seja, ao invés de iniciar o 21º pavimento logo após o 22º conforme previa o
planejamento inicial, a obra foi iniciada no 1º pavimento, pois além da equipe de
produção já familiarizada com o escopo repetitivo de intervenção nível 3, foi possível
agrupar em pavimentos próximos os ruídos gerados, pois nesta mesma fase seriam
iniciadas as obras no pavimento térreo, executadas pela construtora B.
Assim, com a retomada das obras nos pavimentos superiores e de nível de
intervenção 2 e 1, seria possível comprimir os prazos e reduzir as folgas livres
presentes no cronograma inicial.
Nas obras de áreas públicas, executadas pela construtora B, também houve
uma otimização da produtividade na execução das instalações de cozinhas, pois
com a evolução da obra do 26º pavimento (Salas de Convenção, Restaurante e
Cozinha) foi possível ajustar o planejamento das obras com instalações semelhantes
no 5º (Centro de Convenções e Cozinha Principal) e no Térreo (Restaurante e
Cozinha); além de dar foco em detalhes dos projetos executivos necessários para
instalações específicas que, no caso do 26º pavimento, resultaram em atraso no
cronograma por não estarem totalmente resolvidos previamente.
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Figura 35 – C
Comparação entre Cronograma Inicial e o Crono
ograma Proposto Integrado - sta
atus das obras (04/11/2013)

Fonte: Elabora
ado pela autora (2013).
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4.3

Comparação de resultados obtidos através da aplicação do método proposto
para construtora A e B
Além da reestruturação do projeto, foi possível comparar a diferença na

implantação dos processos nas duas empresas construtoras, A de pequeno porte e
B de médio porte.
A construtora A modificou sua estrutura de planejamento e recursos para
adequar-se ao objetivo principal do cliente, a conclusão das obras nos apartamentos
antes da Copa de 2014.
O planejamento das atividades relacionadas à produção da construtora A,
levaram em consideração a programação de atividades de curto prazo de acordo
com a abordagem do sistema Last Planner e da Engenharia Simultânea,
proporcionando um planejamento mais eficaz e a transparência nos processos
integrados.
Já a construtora B, que possui sistemas (administrativo e organizacional) já
implantados de acordo com os padrões da empresa, foi mais resistente à solicitação
de modificação dos processos internos de planejamento, organização e execução.
Ao delegar atividades para empresas terceirizadas, a construtora B também
descentralizou as atividades relacionadas ao planejamento, aumentando o prazo de
mobilização se comparado ao da construtora A, após a aprovação de uma
determinada tarefa, em casos de pico de mão de obra.
Em consequência disso, foi possível evitar a cobrança de custos indiretos por
parte da construtora A, referentes aos três meses que seriam adicionados ao prazo
total da obra. Isso não aconteceu com a construtora B, pois apesar de ter menos
sucesso no projeto, possui maior equipe alocada na obra e, portanto, necessita
equilibrar os gastos com esses custos durante o período do desvio de prazo.
Outra observação é que a construtora B, empresa de médio porte, não
utilizava o planejamento a médio prazo, apenas para longo e curto prazo. Isso
ocorreu porque havia a ausência da integração das decisões operacionais de longo
prazo, causando a elaboração e atualização do planejamento de longo prazo
inconsistente, e como consequência, tornando difícil o cumprimento de prazos
estipulados, confirmando a abordagem anterior sobre o LPS.
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Isso provocou desmotivação para o funcionário que é alocado no escritório
central e não na obra, responsável pela atualização do planejamento de longo prazo
e a programação das atividades de curto prazo. Isso justificava em parte, a não
realização dos mesmos, provocando a falta de abastecimento de informações no
planejamento, e consequentes atrasos para requisição de suprimentos e recursos
para a obra, provocando a descontinuidade da produção no canteiro.
4.4

Comentários gerais sobre a conclusão do Projeto
Através da aplicação dos conceitos e ferramentas apresentadas pelos autores

citados nessa pesquisa, foi possível detectar os desvios que geravam impactos de
custo e prazo irrecuperáveis, e reestruturar o projeto, propondo a integração entre os
processos relacionados ao planejamento, projetos, e produção de obra.
O planejamento proposto inicialmente para esse projeto de reabilitação
hoteleira, elaborado com base na experiência dos gestores e boas práticas adotadas
pelo setor da construção civil, pôde ter seus desvios geradores de impactos de
prazo e custo detectados, através da aplicação do conceito identificação de
restrições e nivelamento de recursos e do processo de implantação do
planejamento, propostos por Akkari (2009).
Com o registro e análise destes desvios nas Planilhas de Registro de Desvios
apresentadas e a emissão do diagnóstico do projeto, ficou evidente que as diretrizes
para projetos de reabilitação, propostas por Moraes (2011) não foram aplicadas e
por isso houve a necessidade da revisão dos processos do planejamento do projeto,
destacados da proposta do PMBOK (2013) com a implantação do planejamento
integrado.
Como

consequência

dessa

integração,

foram

desenvolvidas

novas

ferramentas específicas para esse projeto complexo, de reabilitação com suas
atividades hoteleiras em pleno funcionamento durante as obras e com múltiplos
agentes intervenientes.
Com a aplicação dos princípios da Engenharia Simultânea, propostas por
Prasad (1996) foi possível organizar atividades em paralelo, antecipar problemas, e
promover a integração das equipes através de uma comunicação rápida e eficiente
através de uma ferramenta simples, a Planilha de controle de Pendências,
apresentada neste trabalho.
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A integração dos processos relacionados à coordenação dos projetos
técnicos foi satisfatória, pois foi implantado o Fluxograma de Coordenação de
Projetos durante a obra. Este processo pode ser parcialmente aplicado às alterações
de escopo necessárias para atender a legislação brasileira, e para substituir
materiais ou sistemas não aplicados no Brasil em relação aos projetos já emitidos na
Fase Executiva por projetistas estrangeiros, e integralmente, para os projetos
técnicos complementares contratados durante a obra por projetistas locais.
Inicialmente houve resistência para essa integração por parte dos envolvidos,
e a comunicação no início do projeto era prejudicada pela falta de dinamismo. Havia
dificuldade de comunicação entre projetistas de nacionalidades diferentes, mas com
o desenvolvimento das relações entre as equipes alocadas na obra, como por
exemplo, a gerenciadora, as construtoras e os projetistas locais para sistemas
específicos, essa integração começou a fluir.
Em relação ao cliente essa integração no planejamento também pode ser
notada com o cumprimento das metas de aprovação de aditivos, a entrega dos
pavimentos para ocupação do hotel dentro dos prazos, e a redução de solicitações
de alteração de escopo durante a execução da obra. Esse ambiente colaborativo foi
criado a partir do momento em que a solicitação do cliente foi atendida.
O prazo-meta para a conclusão das obras de áreas públicas (5º / 4º / Térreo)
é 06/05/2014, mas devido ao grande número de solicitações de serviços aditivos e a
complexidade de alguns deles essa obra pode se estender por mais algumas
semanas, mas sempre com a data limite antes do início da abertura da Copa de
2014.
Sendo assim, conclui-se que o objetivo principal desse projeto de reabilitação
foi

atingido

apesar

da

existência

de

tantos

desvios

apresentados

no

desenvolvimento do projeto.
4.5

Fotos das obras
Abaixo são apresentadas fotos das obras que ilustram o objetivo principal

deste Projeto de Reabilitação hoteleira, alcançado pelos envolvidos através da
aplicação da metodologia proposta.
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Além da modernização de acabamentos, a obra dos apartamentos com
escopo mais completo (nível 3) incluiu também a alteração do sistema de
alimentação dos quadros elétricos dos apartamentos que passou de uma
distribuição vertical (por coluna) para uma distribuição horizontal (por pavimento). A
infraestrutura desta instalação foi embutida no forro dos corredores e hall de
elevadores, pois o pé-direito existente baixo não possibilitava a passagem destas
instalações acima da porta de entrada do apartamento e nem pelo piso, pois o prazo
definido não seria atendido. (Foto 15 e Foto 16).
Foto 15 – Obra de apartamentos – Pé-direito baixo no hall de
elevadores

Fonte: Registros da obra (2013).
Foto 16 – Obra de apartamentos – Pé-direito baixo nos corredores

Fonte: Registros da obra (2013).
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Como dentro dos apartamentos não havia forro para embutir instalações,
característica de edifícios antigos, as instalações de teto que precisavam atender o
novo layout eram feitas nas sancas de gesso (Foto 17), alvenarias ou caso
precisassem ser executadas no teto, eram feitos furos na laje.
Além das questões tecnológicas foi possível adequar as instalações sanitárias
de alguns apartamentos visando atender à norma de acessibilidade NBR9050 (Foto
18 e 19).
Foto 17 – Obra de apartamentos – Sanca e laje dos quartos

Fonte: Registros da obra (2013).
Foto 18 – Obra de apartamentos – Banheiros adaptados para PNE
(NBR9050)

Fonte: Registros da obra (2013).
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Foto 19 – Obra de apartamentos – Banheiros adaptados para PNE
(NBR9050)

Fonte: Registros da obra (2013).

O 26º pavimento, primeiro pavimento de áreas públicas a ser revitalizado,
teve o maior desvio na data de entrega de obra devido a diversas alterações de
escopo decorrentes de um projeto técnico executivo incompatível com a obra de
reabilitação e de solicitações do cliente. O projeto de gás não considerou a pressão
disponível para atender a demanda dos novos equipamentos comprados para uma
cozinha instalada no último pavimento do edifício (Foto 20) e precisou ser
desenvolvido no decorrer da obra.
Além destas alterações houve dificuldade para a qualificação de fornecedores
para materiais importados com prazo de entrega compatível com o projeto, como por
exemplo, o mármore Rosso Levanto presente nos detalhes das esquadrias e
mobiliário, e itens de serralheria artística (Foto 21).
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Foto 20 – 26º pavimento – Pressão de gás existente inadequada para os
novos equipamentos

Fonte: Registros da obra (2013).

Foto 21 – 26º pavimento – Materiais importados e artesanais especificados
no projeto

Fonte: Registros da obra (2013).

Já o 6º pavimento (lobby) foi entregue conforme a programação, mesmo com
a inclusão de diversos serviços aditivos no escopo da construtora. A substituição da
escada rolante existente teve grande impacto no planejamento, que por ser muito
antiga gerava incômodo devido a dificuldade de reposição de peças rapidamente.
Para a instalação da escada nova foi necessário ajustar a estrutura de apoio e os
vãos entre as lajes, pois a nova escada (Foto 22) possui dimensões menores,
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característica de equipamentos mais novos, situada entre os áreas de obra definidas
como Etapa 1 e 2 (Foto 23).
Foto 22 – 6º pavimento – Substituição da escada rolante incluída como
aditivo

Fonte: Registros da obra (2014).

Foto 23 – 6º pavimento – Escada situada entre as Etapas 1 e 2 já concluídas

Fonte: Registros da obra (2014).

Na obra dos salões do 5º pavimento, durante a demolição do forro de gesso,
foram descobertas instalações desativadas acima de um forro secundário, de
madeira. A remoção destas instalações e deste forro (Foto 24) não tinham sido
considerados no escopo original, pois não foi possível identificar essa situação na
visita técnica devido à falta de uma investigação profunda das instalações
existentes. Apesar da necessidade de execução de itens aditivos, a obra precisava
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movimentação dos equipamentos da antiga academia para uma instalação
provisória no Térreo, assim como a alteração das salas de massagem do antigo spa.
O pouco espaço disponível no entreforro também foi um inconveniente nesta
obra (Foto 26), pois foram necessárias diversas reuniões com projetistas,
fornecedores e cliente para a compatibilização das instalações requeridas na
academia como ar-condicionado, iluminação, detecção de incêndio e sonorização.
Foto 26 – 4º pavimento – Espaço restrito no entreforro demandou diversas
reuniões com os envolvidos para a compatibilização das
instalações

Fonte: Registros da obra (2013).

Para o planejamento da obra do Restaurante no Térreo foram considerados
as causas e desvios registrados durante a obra da cozinha do 26º pavimento,
possibilitando, portanto ajustar as soluções que não deram o resultado esperado
conforme planejado. Ambos locais possuem cozinhas abertas para a área pública,
mas no Térreo além desta cozinha aberta (Foto 27) existe uma cozinha industrial
com as áreas para armazenamento, preparo e refrigeração dos alimentos (Foto 28).
As maiores dificuldades encontradas nesta obra foram referentes às
instalações de exaustão e gás. Além do problema com a altura restrita no entreforro,
foi necessário substituir a especificação original dos equipamentos para uma que
incluísse um filtro de lavagem na saída dos dutos de exaustão; assim o odor residual
das coifas não seria liberado diretamente na área da piscina, localizada ao lado.
Essa modificação gerou um custo aceito pelos responsáveis do projeto de
aproximadamente R$ 400mil. Quanto ao gás, foi necessária a contratação de um
consultor especializado para emitir um laudo orientativo para adequar as tubulações
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e pressão necessária para as novas cozinhas de acordo com a pressão disponível
na rede de abastecimento.
Foto 27 – Térreo – Cozinha aberta para área pública

Fonte: Registros da obra (2014).

Foto 28 – Térreo – Cozinha industrial com áreas de apoio

Fonte: Registros da obra (2014).
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Foto 29 – Térreo – Dutos de ar-condicionado para área do Restaurante

Fonte: Registros da obra (2013).

Para a passagem destas instalações foram necessárias intervenções na
estrutura existente para execução de furos em vigas e instalar os dutos com grandes
dimensões necessários em uma cozinha industrial (Foto 29).
Durante o gerenciamento de aquisições, no início da obra, foi verificada a
necessidade de ajuste na especificação dos vidros da fachada do restaurante (Foto
30). O projeto técnico especificava um sistema de vidro insulado que foi substituído
por sistema convencional de vidro laminado com vista translúcida da parte interna e
vista reflexiva na parte externa (Foto 31), visando garantir o prazo de entrega e
montagem das esquadrias dentro do cronograma definido.
Foto 30 – Térreo – Vidros especiais para a fachada do Restaurante

Fonte: Registros da obra (2014).
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Os detalhes do projeto continham materiais refinados como as faixas no piso
de mármore, as luminárias em calha instaladas no forro, o balcão do bar executado
em curva com revestimento em aço inox, itens que demandaram reuniões em obra
para ajustes antes da encomenda dos revestimentos (Foto 37).
Foto 37 – Térreo – Reunião em obra para execução do balcão em curva

Fonte: Registros da obra (2014).

Embora a obra do Bar do Térreo (Foto 38) tenha sido iniciada com atraso e
tenha ficado parada aguardando a reemissão dos projetos técnicos executivos, foi
entregue dentro do prazo.
Foto 38 – Térreo – Balcão do bar com revestimento em aço inox

Fonte: Registros da obra (2014).
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Devido ao planejamento, organização e colaboração de todos os envolvidos
no projeto foi possível entregar a obra de reabilitação do hotel antes do início da
Copa de 2014. O resultado da fachada externa é apresentado abaixo (Foto 39).
Foto 39 – Fachada Principal para as áreas externas

Fonte: Registros da obra (2014).
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5

CONCLUSÃO
Através do levantamento de dados e das pesquisas realizadas pelos autores

citados neste trabalho, fica evidente que o gerenciamento de projetos sem
integração eficiente pode causar problemas de interferência no processo produtivo,
deslocamentos excessivos, falta de qualidade, além da falta de satisfação do cliente
e compromisso com o trabalho por parte das construtoras.
Por mais que os processos estejam definidos no planejamento, estes
precisam ser ajustados, conforme a necessidade da tipologia do projeto e das
características organizacionais das construtoras que executam a obra, aplicados e
monitorados em colaboração com os demais envolvidos nos processos.
Além do cliente, gerente do projeto, e o coordenador da obra na construtora,
os responsáveis pela emissão dos projetos técnicos e aqueles responsáveis pela
produção

da

obra

representam

elementos

importantes

no

processo

de

planejamento, como agentes capazes de executar tarefas, negociar e buscar
soluções para os problemas que surgirem, de superar conflitos e de desenvolver
uma confiança mútua para atingir os objetivos do projeto dentro do prazo
determinado.
Sendo assim, é essencial que a partir do momento em que forem detectados
desvios que gerem atrasos irrecuperáveis na programação do projeto, seja emitido
um diagnóstico do projeto, com as correções necessárias, definidas a partir da
análise dos agentes causadores destes desvios, propondo ajustes para que o
objetivo principal seja alcançado.
Com esta dissertação foi possível notar que em projetos complexos com
múltiplos intervenientes estes desvios serão mais comuns, por isso a necessidade
de atenção especial para este tipo de projeto. Por mais que o objetivo do projeto
seja único entre os envolvidos há necessidade de gerenciar o conflito de interesses
que podem gerar ainda mais desvios. Todos os envolvidos no projeto precisam
trabalhar em ambiente colaborativo e com uma gestão de projeto integrada.
As ferramentas apresentadas nesta metodologia estimulam a investigação
das características do projeto antes de iniciar um projeto baseado em um
planejamento falho ou com uma meta inatingível, caso o planejamento proposto
tenha sido reproduzido de outro projeto com características distintas.
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A aplicação destas ferramentas é o que torna esse método apresentado
realmente eficaz. As vantagens dele vão desde a indicação de sua aplicação a
qualquer projeto até o estímulo da comunicação entre os envolvidos, e como
consequência disto, a organização dos prazos, redução de desperdícios e custos
desnecessários, redução do tempo de ação para início das atividades no canteiro de
obras, e melhora na qualidade da produção da obra.
A redução de prazos e o aumento da produtividade não significa
simplesmente reduzir o tempo de execução de determinada tarefa, mas significa,
dentro de um planejamento integrado, organizar a sequência de variadas tarefas,
eliminar folgas desnecessárias, alocar recursos adequados a determinadas tarefas
de modo que haja satisfação e comprometimento na execução da atividade por cada
indivíduo dentro do projeto, por mais complexo que seja.
Recomenda-se que para próximos projetos voltados para a reabilitação de
edifícios seja implantado um planejamento integrado, baseado em um projeto
técnico executivo específico para uma obra de reabilitação. Ou seja, que considere
as informações obtidas com o diagnóstico das instalações existentes, que crie
soluções para inconvenientes como acessos restritos, e a necessidade de
instalações provisórias ou itinerantes durante uma obra de reabilitação.

136

REFERÊNCIAS
AKKARI, A. M. P. Proposição de um método de nivelamento de recursos a partir
de princípios da teoria das restrições para programação operacional. São
Paulo, 2009. 365p. Tese de Doutorado em Engenharia, Escola Politécnica de São
Paulo, São Paulo, 2009.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS GESTORES E COORDENADORES DE
PROJETO; SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA VENDA LOCAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SÃO PAULO AGESC; SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE
SÃO PAULO. Manual de escopo de serviços de coordenação de projetos. São
Paulo, 2005. 105p.
BALLARD, H. G. The Last Planner System of Production Control. A thesis
submitted to the Faculty of Engineering of The University of Birmingham for the
degree of Doctor of Philosophy. School of Civil Engineering, Faculty of Engineering,
The University of Birmingham, 2000.
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES.
Consulta geral a homepage oficial (Programa BNDES de Turismo para a Copa
do Mundo de 2014). Disponível em:
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro
/Programas_e_Fundos/ProCopaTurismo/index.html>. Acesso em: 07/09/2012
BERNARDES, M. M. S. Desenvolvimento de um modelo de planejamento e
controle da produção para micro e pequenas empresas de construção. Porto
Alegre, 2001. 255p. Tese de Doutorado em Engenharia Civil, Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, 2003.
CODINHOTO, R. Diretrizes para o planejamento e controle integrado dos
processos de projeto e produção na construção civil. Porto Alegre, 2003. 176f.
Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, 2003.
COSTA, A. C. F.; JUNGLES, A. E.; OLIVEIRA, R. R. Diretrizes para o
desenvolvimento da comunicação no gerenciamento de projetos: uma
abordagem da teoria da ação como perspectiva da linguagem. Artigo
apresentado no 3º Encontro de Tecnologia de Informação e Comunicação na
Construção Civil. Porto Alegre, 2007.
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. Consulta ao Comunicado
do Gabinete do Prefeito. Rio de Janeiro, n. 168, nov. 2010. Disponível em: <
http://doweb.rio.rj.gov.br/visualizar_pdf.php?edi_id=1207&page=1>. Acesso em
13/12/2012

137

FABRICIO, M. M. Projeto Simultâneo na construção de edifícios. São Paulo,
2002. 329p. Tese de Doutorado em Engenharia, Escola Politécnica de São Paulo,
São Paulo, 2002.
FORMOSO, C. T.; TILLMANN, P.; SCUSSEL, M. C. B.; MIRON, L. I. G. Desafios
para a gestão de projetos urbanos com elevada complexidade: análise do
Programa Integrado Entrada da Cidade em Porto Alegre, RS. Ambiente
Construído (online), v. 11, p. 73-87, 2011.
GONÇALVES, C. M. M. Método para gestão do custo da construção no
processo de edificações. São Paulo, 2011. 182 f. Dissertação de Mestrado em
Engenharia Civil, Escola Politécnica de São Paulo, São Paulo, 2011.
HALPIN, D. W.; WOODHEAS, R. W. Construction Management. 2ª Ed. N.Y. John
Wiley & Sons, 1998.
HOTEL INVEST – Canteras e Associados. Brazilian Hotel Market Overview 20112012. São Paulo, n. 4, p. 04-07, 2012. Disponível em: <
http://www.hotelinvest.com.br/panorama/20112012-ingles>. Acesso em 13/12/2012
HOTEL INVEST – Lara Guimarães Teixeira. Planejamento e construção de um
empreendimento hoteleiro. São Paulo. Disponível em:
<http://www.hotelinvest.com.br/artigos/planejamento-construcao-de-umempreendimento-hoteleiro>. Acesso em 14/12/2012
JESUS, C. R. M. Análise de custos para reabilitação de edifícios para
habitação. São Paulo, 2008. 128f. Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil,
Escola Politécnica de São Paulo, São Paulo, 2008.
LEAN CONSTRUCTION NA PRÁTICA – Linha de Balanço – O que é? Disponível
em <http://leanconstruction.wordpress.com/2008/09/04/linha-de-balanco-o-que-e/>.
Acesso em 23/03/2014.
MELLO, G., GOLDENSTEIN, M. Perspectivas da hotelaria no Brasil. Revista do
BNDES, Rio de Janeiro, n. 33, jun. 2011. Disponível em: <
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Publicacoes/Cons
ulta_Expressa/Setor/Turismo/201103_01.html >. Acesso em: 07/09/2012
MITIDIERI, C. V.; GUERRA, M. A. A. Sistema de Gestão Integrada em
Construtoras de Edifícios: como planejar e implantar um SGI. São Paulo:
Editora Pini, 2010.
MITIDIERI, C. V.; MANSO, M. A. Gestão e coordenação de projeto em empresas
construtoras e incorporadoras. São Paulo: Editora Pini, 2011

138

MORAES, V. T. F. Propostas de diretrizes para projeto de retrofit: o caso de
uma edificação para atividade de ensino. Niterói, 2011. 199p. Dissertação de
Mestrado – Sistemas de Gestão, Universidade Federal Fluminense. 2011.

NUNES, I. J. D. Aplicação de ferramentas Lean no Planeamento de obras.
Portugal, Lisboa, 2010. 84f. Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil,
Universidade Técnica de Lisboa, 2010.
PRASAD, B. Concurrent Engineering Fundamentals: integrated product and
process organization. New Jersey: Prentice Hall, 1996.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Consulta ao banco de dados da
homepage oficial (Tabela 3093 - Área total licenciada e área total construída
dos empreendimentos hoteleiros por tipo de licença e empreendimento,
segundo o bairro - Município do Rio de Janeiro - 2010). Disponível
em:<http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/>. Acesso em: 13/12/2012
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – PMI. A guide to the Project
management body of knowledge - PMBOK. Pennsylvania, 2013.
TERZIAN, R. L. Conceitos e metodologias de gestão de projeto e sua aplicação
ao caso da integridade da malha dutoviária. Rio de Janeiro, 2005. 138f.
Dissertação de Mestrado em Engenharia Industrial, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro, 2005.
WIAZOWSKI, I. Renovação e requalificação de edifícios de escritórios na
região central da cidade de São Paulo: O caso do edifício São Bartholomeu.
São Paulo, 2007. 110f. Monografia de MBA em Gerenciamento de Empresas e
Empreendimentos na Construção Civil com ênfase em Real State, Escola
Politécnica de São Paulo, São Paulo, 2007.

