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Resumo 

 

A tradução das práticas do Gerenciamento de Projetos para realidade da indústria da Construção 

Civil ainda é um desafio. O presente trabalho tem como objetivo analisar seus processos e 

ferramentas, a fim de otimiza-las para o planejamento de uma obra de pequeno porte. O 

desenvolvimento do trabalho foi baseado nos fundamentos do Guia PMBOK e utilizou a 

metodologia Basic Methodware, que combina as práticas do Gerenciamento de Projetos com o 

ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act). Este método contempla as áreas de Stakeholders, Escopo, 

Qualidade, Riscos, Comunicações, Tempo, Recursos, Aquisições e Custos, nos processos de 

planejamento, execução, controle e correções. O trabalho aplicou estes processos para uma 

empresa fictícia de construção civil da cidade de Curitiba, que executa obras residenciais de 

pequeno e médio porte, a fim de melhorar o planejamento de suas obras, reduzindo a incidência 

de falhas. Concluiu-se que é possível utilizar o Gerenciamento de Projetos para o 

Gerenciamento de Obras com a correta tradução das ferramentas e estruturação dos processos. 

 

 

Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos. Gerenciamento de Obras. Construção Civil. 

Basic Methodware. 

    



 
 

Abstract 

 

Converting the Project Management processes into the reality of the civil construction industry 

is still a challenge. This present project has the objective of analysing its processes and tools, 

to optimize them for the planning of a small sized construction. The development of this project 

was based on the fundaments of the PMBOK Guide and used the Basic Methodware 

methodology, with combines the processes of the PMBOK Guide with the PDCA cycle (Plan, 

Do, Check, Act). This method contemplates the areas of Stakeholders, Scope, Quality, Risks, 

Communications, Time, Resources, Aquilinos and Costs, on the planning, execution, control 

and correction processes. The project applied these processes on a fictitious construction 

company from the city of Curitiba, that executes small e medium sized residencial 

constructions, in order to improve its planning, reducing the level of fails. It concluded that it 

is possible to use the Project Management into the Construction Management with the correct 

conversion of its tools and process structuring.  

 

 

Key Words: Project Management. Construction Management. Civil Construction. Basic 

Methodware. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A empresa X é uma construtora fictícia que atua na cidade de Curitiba e região metropolitana 

com obras residenciais de pequeno porte. Hoje, com alto volume de lançamentos de 

empreendimentos e curto prazo para o giro das obras, o processo de desenvolvimento e 

execução necessita de melhorias. A empresa iniciou suas atividades há aproximadamente 10 

anos, com um ritmo de lançamentos muito inferior ao atual, até o ano de 2017. O crescimento 

nesse último ano foi exponencial e muito rápido, o que não possibilitou à empresa tempo 

suficiente para estruturação de novos processos que comportassem o volume de obras e sua 

velocidade de execução, garantindo um andamento pleno. A falta desses processos acarretou 

em falhas e retrabalhos, já que as obras foram iniciadas antes destes terem sido corretamente 

estabelecidos. 

A realidade atual da empresa X mostra que a elaboração das obras carece de organização, 

planejamento prévio, estabelecimento de processos e implementação destes durante sua 

execução. 

A aplicação das ferramentas do Gerenciamento de Projetos auxilia na coordenação eficaz e 

eficiente dos recursos e esforços necessários para a obtenção de um produto final, que, no caso 

da construção civil, é a obra finalizada, atendendo os parâmetros previamente estabelecidos, 

como custo, prazo, qualidade, entre outros. A Construção Civil é organizada em projetos que 

são influenciados por conceitos e técnicas da área de gestão de projetos (BALLARD, 2000). 

Assim, é possível concluir que a aplicação das ferramentas e técnicas do Gerenciamento de 

Projetos devem ser estudadas a fim de auxiliar na organização para as futuras obras da empresa 

X. 

 

1.2 PROBLEMA 

Como a aplicação dos processos e ferramentas das 10 áreas do Gerenciamento de Projetos pode 

auxiliar a organização e planejamento de uma obra de pequeno porte de Construção Civil? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 
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O presente trabalho pretende, com base nas áreas de conhecimento do PMBOK, propor 

ferramentas, técnicas e processos que possam auxiliar a execução de projetos de Construção 

Civil da empresa X, a fim de reduzir significativamente a incidência de falhas que ocorre 

atualmente, além de atender parâmetros importantes estabelecidos para as obras, como custo, 

prazo e qualidade. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Apresentar as áreas de conhecimento em Gerenciamento de Projetos segundo o guia 

PMBOK; 

b) Descrever as especificidades de projetos da Construção Civil; 

c) Especificar as etapas de um projeto da empresa X; 

d) Identificar as etapas com maior margem para melhoria atualmente nos processos da 

empresa. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O presente trabalho irá analisar o impacto da aplicação de processos do Gerenciamento de 

Projetos para obras de Construção Civil de pequeno porte na cidade de Curitiba, tendo como 

referência a empresa X. Serão avaliados os processos de preparação para a execução da obra, 

partindo de projetos que já foram viabilizados. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

Os últimos lançamentos de empreendimentos que a empresa realizou esse ano mostraram que 

a falta de estabelecimento de processos acarretou falhas e retrabalhos. Muitos documentos 

tiveram que ser refeitos após o início da obra, pois faltavam informações relevantes. 

Analisando as obras em andamento, que atualmente são sete, é possível perceber que diversos 

erros têm de ser corrigidos na fase de execução, o que poderia ter sido evitado com o devido 

planejamento. 

Levando esses pontos em consideração, é possível perceber que o planejamento das etapas 

futuras e o acompanhamento da execução delas podem trazer grandes melhorias à empresa, 

reduzindo significativamente o número de falhas que ocorrem no andamento das obras. 

O Guia PMBOK 6ª Edição 2017 divide as etapas de cada uma de suas áreas em iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle, o que pode auxiliar diretamente na 

organização das obras da empresa X. 
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1.6 METODOLOGIA 

A pesquisa desenvolvida é de natureza qualitativa, exploratória e explicativa, visando atingir 

um maior contato com as áreas do Gerenciamento de Projetos e auxiliar em sua implementação 

na realidade analisada. 

A metodologia utilizada no trabalho para o alcance dos objetivos foi dividida em duas partes. 

A primeira, para o atendimento da tradução das áreas do Gerenciamento de Projetos para a 

realidade da Construção Civil, foi uma pesquisa bibliográfica realizada primordialmente com 

base no Guia PMBOK 6ª Edição 2017 e em demais documentos que auxiliaram na relação com 

a área requisitada para o trabalho. Além disso, para o desenvolvimento dos documentos foi 

usada como base a metodologia Basic Methoware, desenvolvida pela empresa brasileira 

Beware Consultoria Empresarial. A segunda foi um estudo de caso realizado com o a empresa 

X, analisando suas obras e os dados levantados a partir delas. Foram realizadas conversas com 

os responsáveis pela empresa e análise dos dados fornecidos por estes, que serviram para gerar 

indicadores que embasaram o trabalho. 

 

1.7 FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

O procedimento adotado para o desenvolvimento do presente trabalho foi, primeiramente, a 

análise das áreas do Guia PMBOK 6ª Edição 2017 e a pesquisa de materiais que auxiliassem 

na tradução destas para a realidade da Construção Civil.  

Na sequência, iniciou-se a análise da realidade da empresa X, com o estudo dos resultados 

obtidos a partir dos contatos com os responsáveis, por meio de entrevistas. Também foram 

analisados os dados que a empresa forneceu para a estruturação do estudo, que foram usados 

como base para a geração dos indicadores iniciais, que serviriam de maneira comparativa com 

as avaliações finais. 

Por fim, foram analisados os impactos que as áreas estudadas no início poderiam trazer à 

empresa X, avaliando seus resultados, de maneira comparativa. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 ÁREAS DE CONHECIMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

O Guia PMBOK 6ª Edição 2017 apresenta uma divisão dos conhecimentos de Gerenciamento 

de Projetos em 10 áreas. Cada área representa um conjunto de processos que estão associados 

a uma tema específico (PMI, 2017). O entendimento de cada uma é essencial para o aprendizado 

das boas práticas e para que seja possível enxergar as possibilidades de aplicação de cada uma 

delas em um projeto. 

 
2.1.1 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO PROJETO 

Esta área visa a integração das demais, descrevendo os processos que contemplam os elementos 

do Gerenciamento de Projetos dentro de todos os grupos. Ela auxilia o gerente e os demais 

envolvidos no projeto a obter uma visão integrada do sistema como um todo. É de extrema 

importância para gerar uma coerência ao projeto como um todo, pois analisar cada área 

separadamente pode gerar diversos problemas.  

Os processos desta área são: 

e) Desenvolver o termo de abertura do projeto; 

f) Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto; 

g) Orientar e gerenciar a execução do projeto; 

h) Monitorar e controlar o trabalho do projeto; 

i) Realizar o controle integrado de mudanças; 

j) Encerrar o projeto ou fase. 

 
2.1.2 GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO 

O gerenciamento do escopo do projeto tem como objetivo “assegurar que o projeto inclui todo 

o trabalho necessário, e apenas o necessário, para terminar o projeto com sucesso” (PMI, 2017). 

Além de definir o que está incluso no objetivo do projeto, o escopo também deve deixar claro 

o que nano está incluso, para que não hajam dúvidas interpretativas que podem ser geradas 

entre as partes. 

Os processos desta área são: 

- Planejar o gerenciamento do escopo; 

- Coletar os requisitos; 

- Definir o escopo; 

- Criar a Estrutura Analítica de Projeto (EAP); 
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- Validar o escopo; 

- Controlar o escopo. 

 
2.1.3 GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA DO PROJETO 

De acordo com o Guia PMBOK 6ª Edição 2017, o gerenciamento de cronograma do projeto 

deve garantir que o projeto seja finalizado dentro do prazo estipulado. O cronograma é um fator 

de grande importância na maioria dos projetos, pois pode trazer impactos significativos em seu 

resultado. 

Os processos desta área são: 

- Planejar o gerenciamento do cronograma; 

- Definir as atividades; 

- Sequenciar as atividades; 

- Estimar as durações das atividades; 

- Desenvolver o cronograma; 

- Controlar o cronograma. 

 
2.1.4 GERENCIAMENTO DOS CUSTOS DO PROJETO 

O gerenciamento de custos “inclui os processos envolvidos em planejamento, estimativas, 

orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, de modo que o projeto possa 

ser terminado dentro do orçamento aprovado” (PMI, 2017). Assim como o cronograma, os 

custos podem ser um fator determinante para o sucesso do projeto, pois traz um impacto 

significativo a todas as partes envolvidas. 

Os processos desta área são: 

- Planejar o gerenciamento dos custos; 

- Estimar os custos; 

- Determinar o orçamento; 

- Controlar os custos. 

 
2.1.5 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO 

Para o Guia PMBOK 6ª Edição 2017, é importante que o gerenciamento de qualidade incorpore 

a política de qualidade da organização aos processos do projeto. Seu objetivo é atender as 

expectativas de todas as partes interessadas. 

Os processos desta área são: 

- Planejar o gerenciamento da qualidade; 
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- Gerenciar a qualidade; 

- Controlar a qualidade. 

 
2.1.6 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO PROJETO 

Esta fase inclui o gerenciamento de todos os recursos que serão necessários durante a execução 

do projeto. Seu objetivo é “garantir que os recursos certos estarão disponíveis para o gerente do 

projeto e a sua equipe na hora e no lugar certos” (PMI, 2017). 

Os processos desta área são: 

- Planejar o gerenciamento de recursos; 

- Estimar os recursos das atividades; 

- Adquirir os recursos; 

- Desenvolver a equipe; 

- Gerenciar a equipe; 

- Controlar os recursos. 

 
2.1.7 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO 

Esta área determina como as comunicações devem ocorrer durante o projeto, quais informações 

serão geradas e os responsáveis pelo envio e recebimento das informações, bem como seu meio. 

Ela gera os relatórios de garantem o acompanhamento das demais áreas para que estas 

informações sejam encaminhadas às partes interessadas. 

Os processos desta área são: 

- Planejar o gerenciamento das comunicações; 

- Gerenciar as comunicações; 

- Monitorar as comunicações. 

 
2.1.8 GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO PROJETO 

O gerenciamento de riscos tem como objetivo identificar os possíveis riscos do projeto, 

incluindo ameaças e oportunidades, para que seja possível se preparar caso eles venham a 

ocorrer, para já ter uma resposta previamente estabelecida, além de prioriza-los. 

Os processos desta área são: 

- Planejar o gerenciamento dos riscos; 

- Identificar os riscos; 

- Realizar a análise qualitativa dos riscos; 

- Realizar a análise quantitativa dos riscos; 
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- Planejar as respostas aos riscos; 

- Implementar respostas aos riscos; 

- Monitorar os riscos. 

 
2.1.9 GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DO PROJETO 

O gerenciamento das aquisições deve “comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados 

externos à equipe do projeto” (PMI, 2017). Além disso, é importante que seja feita uma análise 

prévia para determinar o que será adquirido externamente, selecionar os fornecedores, gerenciar 

os contratos e verificar as entregas. 

Os processos desta área são: 

- Planejar o gerenciamento das aquisições; 

- Conduzir as aquisições; 

- Controlar as aquisições. 

 
2.1.10 GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 

As partes interessadas, ou stakeholders, são “todas as pessoas, grupos ou organizações que 

podem impactar ou ser impactados pelo projeto” (PMI, 2017). Assim, o objetivo do seu 

gerenciamento é identifica-los, analisar suas expectativas e seu impacto no projeto. Além disso, 

deve desenvolver estratégias para garantir o engajamento das partes interessadas. 

Os processos desta área são: 

- Identificar as partes interessadas; 

- Planejar o engajamento das partes interessadas; 

- Gerenciar o engajamento das partes interessadas; 

- Monitorar o engajamento das partes interessadas. 

 
2.2 GRUPOS DE PROCESSOS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Os grupos de processos do Gerenciamento de Projetos são o conjunto de processos necessários 

para cumprir os objetivos do projeto (PMI, 2017). Os grupos são divididos em cinco: 

1- Iniciação; 

2 - Planejamento; 

3 - Execução; 

4 - Monitoramento e Controle; 

5 - Encerramento. 
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Os grupos estão relacionados com os objetivos que produzem e são aplicáveis a todas as áreas 

de conhecimento do Gerenciamento de Projetos. A saída de um processo, quando não é uma 

entrega, é a entrada de outro. A figura 1 ilustra a relação entre os processos e os momentos em 

que ocorrem: 

 

 
 

Figura 1 - Exemplo de Interações de Grupo de Processos dentro de um Projeto ou Fase – Fonte: Guia 

PMBOK 6ª Edição 2017 

 

Os grupos descrevem, de acordo com o Guia PMBOK 6ª Edição 2017: 

- Grupo de processos de iniciação: é composto pelos processos que realizam a autorização 

formal do início de um projeto ou fase; 

- Grupo de processos de planejamento: define o escopo do projeto, refina os objetivos do 

e planeja as ações necessárias para alcança-los; 

- Grupo de processos de execução: contempla os processos necessários para realizar o 

trabalho definido no Plano de Gerenciamento e satisfazer os requisitos do projeto; 

-  Grupo de processos de monitoramento e controle: é composto pelos processos 

necessários para acompanhar, analisar e controlar o progresso do projeto, além de medir 

seu desempenho e identificar possíveis áreas que necessitem de mudanças, executando-

as, nesses casos; 

- Grupo de processos de encerramento: realiza a conclusão ou fechamento formal do 

projeto ou fase. 
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Macêdo, 2011, traz uma comparação entre os grupos de processos e a ferramenta PDCA, criado 

na década de 1920 por Walter A. Shewart e consagrado no Japão pós guerra, por William 

Edward Deming. 

 

 
Figura 2: PDCA – Método de controle de processos – Fonte: Campos, 1996 

 

A sigla significa Plan (estabelecimento de um planejamento, contemplando os objetivos, o 

caminho para alcança-los e o método a ser utilizado), Do (execução do plano), Check (análise 

e verificação dos dados e resultados alcançados) e Act (realização das ações corretivas para as 

falhas encontradas). É possível perceber que o grupo de planejamento corresponde ao Plan, o 

grupo de execução ao Do e o grupo de monitoramento e controle contempla o Check e o Act. 

Os grupos de iniciação e encerramento estão relacionados a uma característica de extrema 

importância dos projetos, a que eles são finitos. 

 
2.3 GERENCIAMENTO DE OBRAS 

A indústria da construção civil possui características particulares que a diferencia das demais, 

segundo Barcaui et al (2007), já que são próprias com relação à elaboração de seus produtos, 

que se enquadre em um mercado que possui uma evolução precária por, entre outros motivos, 

falta de uma implementação de gestão diferente da tradicional, utilizada há muito tempo neste 

setor. 

Uma das grandes falhas encontradas na Construção Civil está nos níveis, muitas vezes não 

satisfatórios, de qualidade, produtividade, prazos e custos durante o andamento de uma obra, o 

que cria a consideração de que é uma setor atrasado se comparado a outros 

(TZORTZOPOULOS, 1999). Segundo Gehbauer (2004), um fator que contribui com esse 
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atraso é o produto e seu local de produção, que é único e possui suas próprias características 

para cada obra. Alem disso, muitos projetos sofrem pressão devido ao prazos curtos e equipes 

que trabalham separadamente, o que dificulta a coordenação do processo como um todo. 

Então, o primeiro passo é reconhecer tais falhas e analisar as margens de melhoria que elas 

possuem, para, então, procurar a solução.  

Indicadores tem a função principal de demonstrar o desempenho atual de uma organização, 

segundo Hindle (2009). Avaliar indicadores permite a possibilidade de criar prioridades de 

pontos de melhoria. Os indicadores também são: 

 “o controle de um processo em relação a um padrão estabelecido. A partir da 

 elaboração de um planejamento, o monitoramento de um indicador ao longo do tempo 

 permite avaliar o desempenho do processo, identificando desvios e corrigindo a tempo 

 as causas dos mesmos” (Hindle, 2009). 

Um indicador importante para a industria da Construção Civil é o nível de perda, definido como 

“qualquer ineficiência que se reflita no uso de equipamentos, materiais, mão de obra e capital 

em quantidades superiores àquelas necessárias à produção da edificação” (MACHADO, 2012), 

o que inclui falhas nos processos que gerem retrabalhos. 

Segundo Polito (2015) “a maioria dos problemas encontrados em nosso canteiros de obra, e que 

impactam nosso resultado, não são de ordem técnica e sim gerencial”. O autor ainda completa 

que o gerenciamento de obras pode ser considerada como um conjunto de estratégias que podem 

ser utilizada a fim de otimizar resultados, diminuindo custos, aumentando o lucro e garantindo 

a qualidade. 

Polito (2015), então, desenvolveu o método do cubo de gestão, que define: 

 “Que o gerenciamento do empreendimento seja desenvolvido de forma integrada, ou 

 seja, que haja integração entre as perspectivas de gerenciamento do trabalho, de 

 gerenciamento técnico e de gerenciamento da produção. Nessa visão, as decisões  

 tomadas em cada uma das áreas de conhecimento devem levar em consideração os  

 requisitos e impactos das demais”. 

As três áreas são classificadas como: 

- Gerenciamento do Trabalho: fundamentado pelo Guia PMBOK, é o Gerenciamento do 

Projeto, englobando suas respectivas áreas; 

- Gerenciamento Técnico: é o Gerenciamento do Produto, englobando os projetos da obra 

(As Built, complementares, executivos, entre outros) e os processos de pós-obras, que 

são aqueles que iniciam após a entrega do empreendimento; 
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- Gerenciamento da Produção: tem foco nos processos que ocorrem durante a execução 

da obra, visando sua otimização, a partir de controle de desperdício, gestão logística, 

programação e controle da produção (PCP) e padronização. 

A figura 3 ilustra o cubo da gestão e suas áreas acima descritas: 

 

 
 

Figura 3: Cubo da gestão e suas áreas – Fonte: adaptado de Polito, 2015 

Outro método aplicável para o gerenciamento de projetos para a Construção Civil é o Basic 

Methodware, desenvolvido pela empresa brasileira Beware Consultoria Empresarial, usando 

como base o Guia PMBOK e o ciclo PDCA. Este método deriva do original Methodware, que 

desenvolve processos para iniciar, planejar, executar, controlar e fechar projetos, para que o 

adaptado seja “de utilização prática, para gerentes de pequenos e médios projetos, que vão 

verificar que é possível gerenciar sem burocratizar o trabalho, trazendo como beneficio uma 

maior previsibilidade do projeto, aumentando a chance de sucesso’ (XAVIER, 2014). A 

metodologia foi utilizada pelo mesmo autor em seu livro Gerenciamento de Projetos de 

Construção Civil. 

O Basic Methodware é dividido em 13 etapas de acordo com seus processos (iniciar, planejar, 

executar, monitorar e controlar e encerrar) conforme a figura 4 abaixo: 
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Figura 4: Mapa de processos segundo Basic Methodware – Fonte: www.beware.com.br 

A seguir, cada processo do método será explicado, com base no Basic Methodware (encontrado 

no site www.methodware.com.br) e no livro Gerenciamento de Projetos de Construção Civil: 

 
a) I - Autorizar o Início 

Esse processo representa o início formal do projeto, a partir de um documento registrado, que, 

conforme as boas praticas do gerenciamento de projetos, pode ser o Termo de Abertura do 

Projeto (TAP). As tarefas deste processo incluem identificar as necessidade do negócio e os 

objetivos do projeto, elaborar a Proposta do Projeto e obter sua aprovação, definir o Gerente do 

Projeto e elaborar o TAP. 

 
b) P1 - Identificar os stakeholders 

Este marca o início dos processos de planejamento. Seu objetivo é identificar as partes 

interessadas do projeto, entendendo suas necessidade e expectativas. O documento gerado pode 

ser uma planilha que liste os stakeholders, seus cargos ou organizações a que pertencem, 
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contatos e tipo de envolvimento com o projeto. É possível também realizar uma reunião de 

partida de projeto com os stakeholders primários, para o alinhamento do início do projeto. 

 
c) P2 - Planejar o Escopo e a Qualidade 

Esta etapa consiste em iniciar a descrição das entregas do projeto, com o detalhamento do 

escopo e as definições de qualidade. As fases do processo são: 

- Descrição do escopo; 

- Estratégia de condução do projeto; 

- Estrutura analítica do projeto (EAP); 

- Descrição das entregas; 

- Planejamento da qualidade. 

Como é possível perceber, neste método o escopo tem prioridade a qualidade, na etapa de 

planejamento. 

 
d) P3 - Planejar as Respostas aos Riscos 

O processo prevê a preparação do projeto com relação aos riscos, com o objetivo final de 

estabelecer previamente as respostas a eles, caso venham a ocorrer. Em conformidade com o 

Guia PMBOK, os riscos no método também incluem tanto ameaças quanto oportunidades. As 

fases do processo são: 

- Identificar os riscos; 

- Analisar os riscos; 

- Definir respostas aos riscos. 

 
e) P4 - Planejar as Comunicações 

A comunicação de um projeto é de extrema importância, pois gerencia a expectativa dos 

stakeholders, os deixando informados, e evita que grandes falhas possam ocorrer devido a falta 

de aviso das decisões e do andamento do projeto. Neste processo, é importante gerar um Mapa 

de Comunicações, que contenha os eventos, sua periodicidade, o documento de registro, o meio, 

o responsável e os envolvidos. 

 
f) P5 - Planejar o Tempo e os Recursos 

Neste processo, será elaborado o cronograma do projeto, documento de extrema importância 

para o gerenciamento de obras, e os recursos serão alocados nas etapas. É importante ressaltar 

que o processo não está de acordo com a ultima revisão do Guia PMBOK (6ª edição 2017) que 
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agora define o gerenciamento do tempo como gerenciamento de cronograma e traz o 

gerenciamento de recursos como um todo como uma área separada. Mas, é possível fazer um 

paralelo realizando, posteriormente, apenas alguns ajustes. As fases do processo são: 

- Identificar atividades e marcos; 

- Identificar as dependências entre atividades e marcos; 

- Levantar os recursos necessários e estimar a duração das atividades; 

- Gerar o cronograma. 

 
g) P6 - Planejar as Aquisições 

Este processo inclui a decisão e gerenciamento dos produtos, serviços e resultados que terão 

que ser adquiridos externamente à equipe do projeto. Deve-se gerar o Mapa das Aquisições, 

que contém os itens, suas descrições, quantidades, os códigos das atividades da EAP vinculadas 

a eles, os prazos e os orçamentos. 

 
h) P7 - Planejar o Custo 

Neste processo, os custos do projeto devem ser estimados por meio de propostas de 

fornecedores, dados históricos ou estatísticos, comparação com projetos semelhantes, entre 

outros. Os custos devem ser vinculados as etapas descritas na EAP e, por fim, deve ser gerado 

o orçamento completo. 

 
i) P8 - Aprovar o Plano do Projeto 

Este processo representa a formalização da integração das demais etapas do planejamento, 

gerando o Plano de Projeto, também conhecido como Plano de Gerenciamento do Projeto 

(PGP). Ao analisar os demais processos em conjunto, é possível também atualiza-los, havendo 

necessidade de uma nova demanda levantada somente nesta análise. 

 
j) D - Gerenciar a Execução do Plano do Projeto 

Este é o processo que se alinha com a etapa Do do ciclo PDCA. Nele, a execução de todos os 

processos que foram planejados anteriormente será iniciada. As fases do processo são: 

- Mobilizar a equipe do projeto; 

- Autorizar a execução do trabalho; 

- Comunicar-se com os principais envolvidos; 

- Obter o aceite dos produtos e serviços do projeto. 
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k) C - Checar o Trabalho do Projeto 

Esse é o processo que se alinha com a etapa Check do ciclo PDCA. Nele, o trabalho executado 

será comparado com o que foi previsto e aprovado no Plano do Projeto. Para isso, faz-se uso 

do Relatório de Desempenho que analisa: 

- Atividades realizadas; 

- Atividades pendentes; 

- Pontos de atenção; 

- Próximas atividades; 

- Posicionamento em relação ao cronograma planejado; 

- Razões dos desvios e sugestões de ações corretivas; 

- Previsão de término do projeto. 

 
l) A - Agir para Corrigir Distorções 

Esse é o processo que se alinha com a etapa Act do ciclo PDCA. Nele, serão analisados os 

resultados obtidos na etapa anterior e serrano feitas as correções necessárias. As fases do 

processo são: 

- Corrigir as distorções; 

- Controlar as mudanças. 

 
m) E - Encerrar o Projeto 

Este processo representa o encerramento formal do projeto, após a conclusão de seus pacotes 

de trabalho. As fases do processo são: 

- Solicitar ao cliente o aceite final e avaliação do projeto (pode-se utilizar um Termo 

Formal de Aceite); 

- Fechar o projeto. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 A EMPRESA 

A empresa X, que serviu como base para o estudo e a aplicação da metodologia deste trabalho, 

é um construtora do ramo de obras civis residenciais que atua no mercado há cerca de 10 anos. 

Ela é uma empresa privada sediada na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, e suas obras 

estão presentes na mesma cidade e em sua região metropolitana.  

Hoje, a construtora possui aproximadamente 70 funcionários, divididos entre seus diversos 

departamentos. A organização é estruturada por seus dois sócios, que possuem formação em 

Direito, e os departamentos financeiro, jurídico, marketing, RH, TI, Incorporação Imobiliária, 

Angariação de Terrenos, Arquitetura e Engenharia, cada um com um líder e demais 

funcionários. O grupo ainda possui uma empresa de Correspondência bancária e uma 

imobiliária. A Engenharia, que acaba sendo um único departamento, devido ao foco da empresa 

em todas as áreas do processo da construção civil, é divida entre as áreas do escritório 

(planejamento, custos, qualidade, gestão de mão de obra e suprimentos) e a gestão de obras, 

que ocorre com os responsáveis dentro do canteiro. 

O foco da construtora é atuar com obras residenciais de pequeno e médio porte, o que se 

manteve constante desde sua concepção até então, aumentando apenas um pouco o tamanho e 

adicionando alguns itens construtivos. As obras se enquadram no programa Minha Casa Minha 

Vida (MCMV), que permite o financiamento dos clientes que compram as unidades pela Caixa 

Econômica Federal (CEF). Para exemplificar, as primeiras obras foram executadas nas cidades 

de Araucária e Colombo e eram condomínios de 3 a 4 casas de um pavimento. Depois, por 

muitos anos, a empresa focou em construir na cidade de São José dos Pinhais e Campo Largo, 

aumentando suas obras para condomínios de 2 ou 3 blocos de prédios de 4 pavimentos e entre 

8 e 24 unidades por bloco. Nos últimos anos, começou a lançar algumas obras em Curitiba, 

mantendo também empreendimentos nas últimas duas cidades, aumentando o número de 

pavimentos e incluindo upgrades como subsolos, elevadores, áreas comuns equipadas, entre 

outros. 

A empresa X teve um crescimento exponencial aumentando seu número de lançamentos em até 

50% ao ano, desde seu primeiro ano até 2016. A partir de 2017, com o aumento de demanda 

pelo tipo de produto que a empresa produzia e de capacidade de produção dentro da construtora, 

o índice de aumento de lançamentos por ano dobrou, subindo para 100% ao ano. Como essa 

evolução em um prazo muito curto, a empresa X não teve tempo suficiente para reestruturar 

seus processos que precedem o início da obra. Esses processos englobam as obras que já foram 
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viabilizadas, ou seja, o terreno foi angariado, foi feito um estudo do empreendimento e seus 

resultados se mostraram viáveis para a empresa. A partir disso, é preciso iniciar os processos 

das áreas que impactarão o andamento da obra, quando for iniciada. 

 
3.2 PROCESSOS DE INÍCIO DE OBRA 

Atualmente, os processos executados anteriormente ao início de uma obra da empresa X, que 

são executados previamente para possibilitar o acompanhamento durante a execução são: 

- Cronograma; 

- Orçamento (custos); 

- Qualidade; 

- Gestão de mão de obra (recursos); 

- Suprimentos (aquisições). 

É possível perceber que a empresa não está executando alguns processos muito importantes do 

Gerenciamento de Projetos, que são: integração, escopo, comunicações, riscos e partes 

interessadas. Além disso, mesmo sendo executadas, algumas etapas estão incompletas, pois só 

focam em alguns pontos. 

Os gestores da empresa X apresentaram mais alguns problemas, que acreditam prejudicar o 

andamento das obras. O primeiro é a falta de estruturação e padronização dos processos. Não 

existem documentos padrões, então os responsáveis iniciam a organização do zero para cada 

novo empreendimento. Além disso, é difícil elaborar indicadores, devido a falta de 

padronização. O segundo ponto é o tempo muito curto para a elaboração. O giro dos 

empreendimentos é muito rápido, seus prazos variam entre 1 e 2 anos, e a obra deve ser iniciada 

assim que possível, após viabilizada, pois aumenta o retorno que a empresa terá. Isso faz com 

que os processos sejam feitos sem muitas revisões e muitos só são finalizados após o início da 

obra. O terceiro é a falta de integração, que já é visível por esse processo não existir. Mas, os 

gestores da empresa X também afirmam que as áreas não conversam entre si. Cada responsável 

executa seus processos e entrega seus documentos gerados diretamente à obra. 

Foi possível também obter alguns indicadores referentes às últimas 7 obras finalizadas pela 

empresa X: 

- 100% delas atrasaram o prazo interno estipulado pela empresa e 43% atrasaram o prazo 

acordado com os clientes; 

- 86% das obras excederam o orçamento previamente estabelecido; 
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- Todas as obras precisaram de retrabalho de alguns serviços antes de sua entrega e 72% 

delas receberam mais de uma solicitação de pós-obra (atendimento aos clientes após a 

entrega das chaves) por unidade. 

De acordo com as informações levantadas, este trabalho irá aplicar os processos do 

Gerenciamento de Projetos para a empresa X e verificar as possíveis melhorias. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

De acordo com as informações levantadas sobre a empresa X, em conversas com seus 

responsáveis, e tomando como base a metodologia Basic Methodware, foram desenvolvidos 

documentos padrões para cada fase do projeto que atendessem as necessidades da construtora, 

visando melhorar seus processos atuais. A seguir, encontram-se os documentos padrões, 

preenchidos com alguns exemplos que foram levantados juntamente à empresa, apenas para 

verificação da funcionalidade de sua estrutura. 

 
4.1 I - AUTORIZAR O INÍCIO 

Para iniciar o projeto, foi elaborado um modelo simples de Termo de Abertura do Projeto (TAP) 

que pudesse ser preenchido de acordo com as demandas levantadas pela construtora e 

autorizadas por seus sócios. Ela foi preenchida baseada em um empreendimento já lançado da 

empresa X. 

Tabela 1 - Termo de Abertura de Projeto – Fonte: Autor 

 
 
4.2 P1 - IDENTIFICAR OS STAKEHOLDERS 

Dando sequência às etapas do processo, foi elaborado um modelo para registro dos 

stakeholders. Esta fase não era executada e os funcionários da construtora comentaram sobre a 
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dificuldade de encontrar os contatos dos envolvidos nos projetos. Ele foi preenchido de maneira 

fictícia para teste. 

Tabela 2 – Relação dos Envolvidos no Projeto – Fonte: Autor 

 
 
4.3 P2 - PLANEJAR O ESCOPO E A QUALIDADE 

Para esta fase, foram elaborados dois registros importantes, que são a descrição do escopo e a 

estratégia de condução do projeto, que não eram feitos pela empresa. Estes foram preenchidos 

de maneira fictícia, tomando como base o mesmo empreendimento já lançado. 

A Estrutura Analítica de Projeto (EAP) já era elaborada pela de maneira bastante completa pela 

empresa, então, foi utilizado um modelo anterior, que foi revisado e complementado neste 

trabalho. Além disso, foram incluídas as descrições e entregas vinculadas à EAP. 

Tabela 3 – Descrição do Escopo – Fonte: Autor 
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Tabela 4 – Estratégia de Condução do Projeto – Fonte: Autor 

 

Tabela 5 – EAP – Fonte: Autor 

 

1          FUNDAÇÕES
1.1             Estacas (Hélice contínua)
1.2             Blocos
1.3             Vigas baldrames

2          ESTRUTURA
2.1             Execução da estrutura que suporta o 2º pavto (Pilotis)
2.2             Execução da estrutura que suporta o 3º pavto
2.3             Execução da estrutura que suporta o 4º pavto
2.4             Execução da estrutura que suporta o 5º pavto
2.5             Execução da estrutura que suporta o 6º pavto
2.6             Execução da estrutura que suporta o Ático
2.7             Execução da estrutura da platibanda do Ático
2.8             Execução da estrutura do Barrilete/Reservatório
3          VEDAÇÃO 

3.1             Parede em Alvenaria
3.2             Parede em Drywall (inclui estrutura)
3.3             Encunhamento

3.4             Shaft Alvenaria
4          COBERTURA
5          ACABAMENTOS

5.1             ACABAMENTO PAREDE

5.1.1                Chapisco interno (estrutura)
5.1.2                Emboço Interno (Inclui Requadros)
5.1.3                Chapisco Externo
5.1.4                Emboço Externo
5.1.5                Emassamento Interno
5.2             ACABAMENTO PISO

5.2.1                Contrapiso
5.3             ACABAMENTO FORRO

5.3.1                Gesso liso
5.3.2                Dry‐wall forro (banheiros e lavanderia/cozinha e sacadas)
5.3.3                Emassamento do forro

   PLANEJAMENTO OBRA
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6          REVESTIMENTOS

6.1             REVESTIMENTO PAREDE

6.1.1                Revestimento Cerâmico

6.1.2                Pintura Interna
6.1.3                Textura
6.2             REVESTIMENTO PISO

6.2.1                Piso Cerâmico

6.3             REVESTIMENTO FORRO
6.3.1                Pintura

7          ESQUADRIAS
7.1 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

7.1.1                Contramarcos

7.1.2                Janelas
7.2             Serralheria
7.3             Esquadrias de madeira

8          IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1 Impermeabilização áreas molhadas

8.2 Impermeabilização áreas descobertas
9          INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 Instalações elétricas internas
10          SPDA (sistemas de proteção contra descargas atmosféricas)

11          INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
11.1 Instalações água fria
11.2 Instalações água quente
11.3 Instalações esgoto
11.4 Instalações pluviais
12          GÁS
13          INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
14          APARELHOS E COMPLEMENTOS

14.1 Louças e metais

14.2 Churrasqueira

14.3 Elevador

15    MOVIMENTACAO DE TERRA
16    MURO DE ARRIMO

17    MUROS DIVISÓRIOS
18    INFRAESTRUTURA DE CONDOMÍNIO

18.1       Pavimentação

18.2       Paisagismo

20    SERVIÇOS FINAIS
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Tabela 6 – Descrição das Entregas – Fonte: Autor 

 

CÓD. EAP DESCRIÇÃO ENTREGA

1 ‐ ‐

1.1 Armação, montagem de fôrmas e concretagem das estacas Estacas concretadas
1.2 Armação, montagem de fôrmas e concretagem dos blocos Blocos concretados
1.3 Armação, montagem de fôrmas e concretagem das vigas Vigas baldrames concretados
2 ‐ ‐

2.1

Armação, montagem de fôrmas e concretagem das vigas, 
pilares e lajes e escoramento das lajes do 2º pvto Estrutura do 2º pvto finalizada

2.2

Armação, montagem de fôrmas e concretagem das vigas, 
pilares e lajes e escoramento das lajes do 3º pvto Estrutura do 3º pvto finalizada

2.3

Armação, montagem de fôrmas e concretagem das vigas, 
pilares e lajes e escoramento das lajes do 4º pvto Estrutura do 4º pvto finalizada

2.4

Armação, montagem de fôrmas e concretagem das vigas, 
pilares e lajes e escoramento das lajes do 5º pvto Estrutura do 5º pvto finalizada

2.5

Armação, montagem de fôrmas e concretagem das vigas, 
pilares e lajes e escoramento das lajes do 6º pvto Estrutura do 6º pvto finalizada

2.6

Armação, montagem de fôrmas e concretagem das vigas, 
pilares e lajes e escoramento das lajes do ático Estrutura do ático finalizada

2.7

Armação, montagem de fôrmas e concretagem das vigas, 
pilares e lajes e escoramento das lajes da platibanda Estrutura da platibanda finalizada

2.8

Armação, montagem de fôrmas e concretagem das vigas, 
pilares e lajes e escoramento das lajes do barrilete Estrutura do barrilete finalizada

3 ‐ ‐

3.1 Montagem de paredes em alvenaria de blocos cerâmicos Paredes montadas

3.2 Montagem de paredes em chapas de drywall Paredes montadas

3.3 Execução de encunhamento entre paredes e vigas Encunhamento executado
3.4 Execução de shfts para tubulações aparentes em alvenaria Shafts executados
4 ‐ ‐

5 ‐ ‐

5.1 ‐ ‐

5.1.1 Acabamento em chapisco das paredes de alvenaria internas Paredes internas acabadas com chapisco
5.1.2 Acabamento em emboço das paredes de alvenaria internas Paredes internas acabadas com emboço

5.1.3 Acabamento em chapisco das paredes de alvenaria externa Paredes externas acabadas com chapisco

5.1.4 Acabamento em emboço das paredes de alvenaria externas Paredes externas acabadas com emboço

5.1.5 internas Paredes internas acabadas com massa corrida
5.2 ‐ ‐

5.2.1 Acabamento em contrapiso de 5 cm nos pisos internos Pisos acabados com contrapiso
5.3 ‐ ‐

5.3.1 Acabamento em gesso liso nas lajes Lajes acabadas com gesso
5.3.2 Rebaixo de drywall para os forros Forros rebaixados
5.3.3 Acabamentos de 1 demão de massa corrida nos forros Forros acabados com massa corrida

6 ‐ ‐

6.1 ‐ ‐

6.1.1 paredes internas Paredes revestidas com azulejo cerâmico

6.1.2 Pintura de 2 demãos de tinta acrílica nas paredes internas Paredes internas pintadas com tinta acrílica
6.1.3 Pintura de 2 demãos de textura nas paredes externas Paredes externas pintadas com textura
6.2 ‐ ‐

6.2.1 Revestimento de cerâmica nos pisos internos Pisos revestidos com cerâmica

6.3 ‐ ‐

6.3.1 Pintura de 2 demãos de tinta acrílica nos forros Forros pintados com tinta acrílica
7 ‐ ‐

7.1 ‐ ‐

7.1.1 Colocação de contramarcos Contramarcos colocados

7.1.2 Instalação de janelas e vidros Janelas instaladas
7.2 Instalação de corrimãos, guarda‐corpos, gradis e alçapões Serralheria instalada
7.3 Instalações de caixilhos, batentes e folhas das portas de Portas instaladas
8 ‐ ‐

8.1 Impermeabilização com emulsão asfáltica nas áreas Áreas molhadas impermeabilizadas

8.2 Impermeabilização com manta asfáltica nas áreas Áreas descobertas impermeabilizadas
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4.4 P3 - PLANEJAR AS RESPOSTAS AOS RISCOS 

Para esta etapa, foi elaborado um modelo de registro de riscos, que os lista, avalia seu impacto 

e probabilidade, os prioriza e vincula uma possível resposta, caso venha a ocorrer, e seu 

responsável. O modelo foi preenchido com base em problemas recorrentes de obras de 

construção civil. 

Tabela 7 – Registro de Riscos  – Fonte: Autor 

 
 

4.5 P4 - PLANEJAR AS COMUNICAÇÕES 

9 ‐ ‐

9.1 Instalação de eletrodutos, fiações e acabamentos elétricos Instalação elétrica interna finalizada
10 Instalação de descidas de SPDA SPDA finalizado
11 ‐ ‐

11.1 Instalação de distribuições, prumadas e acabamentos de Instalações de água fria finalizadas
11.2 Instalação de distribuições, prumadas e acabamentos de Instalações de água quente finalizadas
11.3 Instalação de ramais, prumadas e acabamentos de esgoto Instalações de esgoto finalizadas
11.4 Instalação de ramais, prumadas e acabamentos pluviais Instalações pluviais finalizadas
12 Instalação de prumadas e acabamentos internos e extrenos Instalação de gás finalizada
13 Instalação de hidrante, extintores e placas de sinalização Instalações de incêndio finalizadas
14 ‐ ‐

14.1 Instalação de vasos sanitários, lavatórios, tanques, registros Louças e metais instalados
14.2 Instalação de churrasqueiras pré‐moldadas e seus Churrasqueiras instaladas
14.3 Instalação de elevador Elevador instalado
15 Execução de corte e aterro do terreno Movimentação de terra executada
16 Execução de contenção do terreno com muros de arrimo Muros de arrimo executados
17 Execução do fechamento do terreno com muros de blocos Muros divisórios executados
18 ‐ ‐

18.1 Execução de pavimentação do estacionamento em paver Pavimentação executada
18.2 Plantação de árvores e paisagismo decorativo Paisagismo plantado
20 Limpeza interna e externa da obra Serviços finais executados
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Esta etapa também não era elaborada anteriormente pela empresa, então foi criado um mapa de 

comunicações. Como teste, foram preenchidas as principais etapas de comunicação (início, 

acompanhamento e finalização). 

Tabela 8 - Mapa das Comunicações – Fonte: Autor 

 
 
4.6 P5 - PLANEJAR O TEMPO E OS RECURSOS 

Para esta fase, a empresa X já estava bem desenvolvida, pois, para todas as suas obras, 

desenvolve um cronograma bem completo, tomando a EAP como base. Para melhorar esse 

processo, que é muito importante pois impacta nos prazos da obra, que é um dos indicadores 

mais relevantes para a empresa foi tomado como base o cronograma elaborado previamente 

para o Edifício Y revisando os marcos, as predecessoras e conferindo se todas as etapas estavam 

de acordo com a EAP. Como o cronograma para a obra inteira é muito extenso, o Anexo A 

contém as primeiras linhas, como exemplo. 

 
4.7 P6 - PLANEJAR AS AQUISIÇÕES 

Esta etapa não era elaborada pela empresa e fazia muita falta para a organização do setor de 

suprimentos. Assim, foi elaborado um mapa de aquisições que auxilia o departamento a saber 

quando deve fazer os pedidos de material, bem como a sua especificação e quantidade. O 

exemplo foi preenchido com alguns materiais relevantes para as obras de construção civil do 

padrão das da Empresa X. 

Tabela 9 – Mapa de Aquisições – Fonte: Autor 
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4.8 P7 - PLANEJAR O CUSTO 

O processo de custos já era bem estruturado na empresa também, por, junto com prazo, ser 

um indicador muito relevante. A construtora já elaborava um orçamento muito completo 

baseado na EAP e com as quantidades dos serviços extraídas dos projetos. Assim, a estrutura 

foi somente revisada para que ficasse completa e visual para todos que fossem acessá-la. 

Como o orçamento da obra inteira é muito extenso, o Anexo B contém as primeiras linhas, 

como exemplo. 

 

4.9 P8 - APROVAR O PLANO DO PROJETO 

Para a aprovacão final, foi elaborado um termo simples para comprovar a ciência dos dois 

sócios com relação aos processos previamente elaborados. 

Tabela 10 – Aprovação do Plano de Projeto – Fonte: Autor 

 

 
 
4.10 D - GERENCIAR A EXECUÇÃO DO PLANO DO PROJETO 

Para a execução dos demais processos, não foram elaborados documentos padrões, apenas 

sugestões de alguns procedimentos que faziam sentido para os envolvidos da empresa. 

Para a mobilização da equipe, neste caso, é mais simples pois todo o departamento se envolve 

em todos os projetos. Assim, é importante que o Gerente do Projeto garanta que todos os 

funcionários estejam devidamente alocados e compreendam sua função dentro do projeto. Para 

a obra, as equipes de execução ficam por conta dos próprios empreiteiros, então, é importante 

somente garantir que o Engenheiro Responsável acompanhe seu trabalho para garantir a 

produtividade. Por fim, a relação dos envolvidos deve estar sempre atualizada. 

Para autorizar o a execução do trabalho, é suficiente que o Gerente envie um e-mail informando 

a todos a data de início da obra. 

De acordo com as informações contidas nos processos I, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 
e P8, fica aprovado o Plano de Projeto do Edifício Y.

APROVAÇÃO DO PLANO DE PROJETO

Curitiba, 26 de janeiro de 2019

Sócio 1 Sócio 2
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Para a comunicação com os principais envolvidos, é importante que o Gerente esteja sempre 

atento para o processo de planejamento das comunicações. Além de organizar as reuniões, deve 

ser feito o registro e envio de todas as informações relevantes. 

Por fim, para o aceite dos produtos e serviços do projeto, o Gerente deve ser responsável por 

obter o aceite de cada entrega do projeto. 

 
4.11 C - CHECAR O TRABALHO DO PROJETO 

Para o acompanhamento do trabalho que estiver sendo desenvolvido do projeto, foi elaborado 

um modelo de relatório de desempenho que deve ser usado para todos os processos e áreas do 

departamento. Este modelo não foi preenchido conforme um exemplo real, pois será utilizado 

diversas vezes com diferentes conteúdos, apenas contém as instruções do que deve ser 

colocado. 

Tabela 11 – Relatório de Desempenho – Fonte: Autor 

 
 
4.12 A - AGIR PARA CORRIGIR DISTORÇÕES 

Para o processo de correção, é importante analisar as distorções levantadas na etapa anterior 

para que possam ser corrigidas. Para tratar as correções, foi elaborado um modelo de pedido de 

mudança, que deve ser utilizado para registrar as alterações. Além disso, o Gerente precisa 

TÍTULO DO PROJETO

DATA DE EMISSÃO

ELABORADO POR

1. ATIVIDADES REALIZADAS

2. ATIVIDADES PENDENTES

3. PONTOS DE ATENÇÃO

4. PRÓXIMAS ATIVIDADES

5. POSICIONAMENTO EM RELAÇÃO 
AO CRONOGRAMA PLANEJADO

6. RAZÕES DOS DESVIOS E 
SUGESTÕES DE AÇÕES CORRETIVAS

7. PREVISÃO DE TÉRMINO DO PROJETO

(Atividades que estarão em foco no próximo período)

GERENTE DO PROJETO

(Lista dos pontos de atenção e suas explicações)

(Como está o avanço físco do projeto comparado com o que havia sido 
previsto)

(Motivos para os desvios do realizando em comparação com o previsto e 
sugestões para corrigi‐los)

(Previsão atualizada de custo e prazo para finalização do projeto)

APROVAÇÃO

Curitiba, 15 de março de 2019

RELATÓRIO DE DESEMPENHO

Edifício Y

(Atividades concluídas no período)

(Atividades que deveriam ter sido concluídas e não foram)
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acompanhar e estruturar todo o processo para garantir que as falhas realmente estejam sendo 

corrigidas de maneira efetiva. 

Tabela 12 – Pedido de Mudança – Fonte: Autor 

 
 

4.13 E - ENCERRAR O PROJETO 

Para esta fase final, o Gerente deve se responsabilizar por registrar todos os resultados e 

aprendizados, gerando um relatório de lições aprendidas, encerrar todos os contratos em 

aberto e demais documentos administrativos e solicitar o termo de aceite final. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
Com o desenvolvimento do trabalho, foi possível perceber que a metodologia Basic 

Methodware é muito aplicável a realidade da construção civil, pois traduz os processos do 

Gerenciamento de Projetos para a realidade de uma obra. A utilização do método trouxe uma 

maior aplicabilidade às áreas trazidas pelo Guia PMBOK, mostrando que é possível aplicá-los 

para a realidade de um projeto de pequeno ou médio porte e também, neste caso, para uma 

construtora. 

Os resultados encontrados com o desenvolvimento dos documentos padrões mostram que o 

método pode auxiliar muito na organização e estruturação que precede o início de uma obra, 

visto que é um tipo de projeto que pertence a uma indústria que, culturalmente, não faz um 

planejamento adequado e encarrega os responsáveis da obra a resolver os problemas conforme 

surgem, no dia a dia. 

Sobre cada documento elaborado, para o caso da empresa X, foi possível perceber que as áreas 

de custo e tempo já eram bem estruturadas e foram somente aprimoradas para auxiliar ainda 

mais, neste trabalho. As demais áreas não eram executadas anteriormente, então os documentos 

padrões podem auxiliar a tornar fácil de executa-las. A formalização de início e encerramento 

ajuda a informar todos os envolvidos da situação do projeto, junto com o planejamento das 

comunicações que garante que não haja falhas por falta de conhecimento. O registro 

dos stakeholders auxilia todos a encontrarem os responsáveis e seus contatos. A estruturação 

do escopo também é essencial para que fique claro o que deverá ser entregue e que todos os 

envolvidos possuam essas informações. O gerenciamento de riscos previne que muitas decisões 

tenham que ser tomadas na obra, o que é muito comum. O planejamento das aquisições auxilia 

o setor de suprimentos, garantindo que não haja atraso na entrega dos insumos e permitindo 

uma organização que permita uma melhor negociação com os fornecedores.  

Durante a execução da obra, os processos também resolvem diversos problemas que ocorrem 

pois o acompanhamento do andamento é feito constantemente pelo Gerente do Projeto, 

podendo, assim, adiantar alguns problemas e analisar os resultados de prazo e custo. O 

gerenciamento de mudanças também garante seu registro e formalização, para que todos os 

envolvidos fiquem cientes quando houver alguma alteração. 

No geral, foi possível perceber que as grandes vantagens do método são a flexibilização dos 

processos de Gerenciamento de Projetos, para facilitar seu uso na construção civil, e, assim 

como os princípios do Gerenciamento de Projetos, a organização e planejamento dos processos, 

o acompanhamento da execução e o controle. 



30 
 

6. CONCLUSÕES 

A realidade atual da indústria da construção civil mostra que ela ainda carece de um 

planejamento adequado, visto que diversas falhas ocorrem durante a execução de uma obra e 

tem de ser resolvidas no mesmo momento somente pela equipe presente.  

As práticas do Gerenciamento de Projetos auxiliam diretamente no planejamento, no 

acompanhamento da execução e no controle e monitoramento de um projeto. Assim, sua 

aplicação pode trazer diversos benefícios para a resolução e na correção das falhas que ocorrem 

nas obras de construção civil. No entanto, por ser uma indústria com características específicas, 

é difícil traduzir os processos estabelecidos no Guia PMBOK para ela. 

Com este trabalho, foi possível concluir que, com o uso de uma metodologia que simplifique a 

aplicação das práticas do Gerenciamento de Projetos, é possível auxiliar a organização e 

planejamento de obras de pequeno porte, elaborando documentos e processos padrões que, de 

maneira simplificada, permitam aos envolvidos da obra executar suas tarefas com antecedência, 

organizando o que a obra irá receber durante sua execução, bem como antecedendo e 

procedimentando tratamentos para possíveis falhas que ocorrem comumente. 

O trabalho, com o auxílio da metodologia escolhida, traduziu os processos e ferramentas do 

Guia PMBOK para serem aplicadas para obras da construção civil. Além disso, estudou o caso 

da empresa X, empresa fictícia, entendendo como funcionam seus processos que antecedem o 

início de uma obra atualmente. 

Com a elaboração dos processos e documentos padrões, foi possível perceber que as etapas com 

maior margem de melhorias eram aquelas que não eram executadas anteriormente pela empresa 

e que causavam diversas falhas. São elas a integração, a comunicação, os riscos, o escopo e as 

partes interessadas. 

Levando em consideração os indicadores levantados pela empresa, é possível perceber que, 

com maior controle de todas as atividades que ocorrem durante a obra, os resultados de custo e 

prazo devem melhorar, bem como a diminuição do retrabalho de serviços. 

É importante que a empresa inicie o uso dos documentos e processos para que possa adapta-los 

para obter um uso pleno. No entanto, é possível concluir, com este trabalho, que a aplicação 

inicial das práticas já traz grandes benefícios para a execução de uma obra. 
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7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Sugestões de temas para futuros trabalhos: 

 Aplicar os documentos e processos para uma obra real da empresa X, analisando sua 

funcionalidade e trazendo melhorias; 

 Avaliar a aplicação dos documentos e processos para uma obra real da empresa X, 

levantando indicadores ao final da obra para mensurar sua variação com base nas 

obras anteriores; 

 Aplicar as ferramentas para outra empresa similar, a fim de verificar as 

particularidades e os pontos em comum. 
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9. ANEXOS 

9.1 ANEXO A 

Cronograma 
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9.2 ANEXO B 

Orçamento 

 


