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Resumo 

 

Aborda o gerenciamento de projetos com foco na gestão do escopo de construções 
de empreendimentos que apresentem soluções sustentáveis. Visa demonstrar a 
importância de elaborar projetos com apoio do Guia do Conhecimento em 
Gerenciamento de Projetos (PMBOK¹). O setor da construção civil está em 
permanente luta para enfrentar as barreiras impostas pela sociedade, portanto as 
empresas que constroem empreendimentos autossustentáveis, são bem vistos pelos 
consumidores. Os principais pontos observados pelos clientes são: a questão da 
economia e reutilização da água, geração própria de energia buscando redução no 
gasto, coleta seletiva dos resíduos, fatores esses que associados a preocupação 
ambiental fazem a diferença no projeto em prol da comunidade e do meio ambiente. 
O processo de tomada de decisão de construir projetos sustentáveis, pode ser 
moroso inicialmente, porém a longo prazo, ocorrerá o retorno do capital investido e a 
valorização do imóvel.  
 
Palavras Chave – Gerenciamento de Projetos, Tomada de Decisão, 

Empreendimentos Sustentáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMBOK¹ - Project Management Book of Knowledge  



 

 

Abstract 
 
 
 
It addresses project management with focus on scope management of the 
construction of enterprises that have sustainable solutions. It aims to demonstrate the 
importance of developing projects with the support of Project Management Book of 
Knowledge (PMBOK¹). The construction sector is constantly struggling to face the 
barriers imposed by society, so companies that build self-sustaining enterprises are 
well regarded by consumers. The main points observed by clients are: the issue of 
the economy and reuse of water, self-sustaining power generation seeking reduction 
in spending, and selective collection of waste. These factors which are associated 
with environmental concerns make a difference in the project for the community and 
the environment. The decision-making process of building sustainable projects can 
be time consuming initially, but in the long run, there will be a return on invested 
capital and property appreciation. 
 
Keywords - Project Management, Decision Making, Sustainable Enterprises. 
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“A cada dia que passa os consumidores se tornam mais exigentes, e trabalhar 

com uma imagem sustentável se torna um grande diferencial das organizações no 

mercado competitivo”. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A construção de edifícios sustentáveis é um novo conceito que está surgindo 

nos processos construtivos de moradias, visando reduzir os impactos no meio 

ambiente, economizar energia, água e reduzir a geração de resíduos.  

A construção civil é uma atividade que causa grandes impactos no meio 

ambiente, no Brasil, por exemplo, mais de 35% de todos os materiais extraídos da 

natureza como a madeira, pedras, argila, areia e metais são matérias primas para a 

construção, além disso, mais de 50% de toda energia e água tratada produzida é 

utilizada no abastecer de residências.  

Para aperfeiçoar a utilização das matérias primas, da água e da energia, bem 

como reduzir a geração de resíduos, a aplicação de soluções sustentáveis está 

introduzindo um novo conceito aos empreendimentos.  

A ideia básica da aplicação das soluções sustentáveis na construção civil tem 

como objetivo a produção de habitações, utilizando melhor os recursos disponíveis e 

a implantação de projetos inteligentes que aproveitam melhor as características do 

terreno, dos materiais extraídos da natureza, a utilização de novas fontes de energia 

e a reutilização da água.  

É importante também aplicar soluções que reduzam a poluição, aproveitem 

melhor os materiais, utilizem materiais ecológicos e gerem redução de desperdício, a 

utilização de ferramentas e estruturas reutilizáveis, como andaimes de metal e a 

separação das sobras para reciclagem.  

Para se aplicar os conceitos preconizados como soluções sustentáveis na 

construção civil, existem diversas barreiras que necessitam serem equacionadas 

como a baixa qualidade da mão de obra, a utilização de materiais de baixa 

agregação tecnológica e a ineficiência de planejamento e execução dos projetos, 

que visam a massificação dos tipos de construções com objetivo da produção de 

residências de baixo custo, o que levam as empresas a não buscarem a 

diferenciação de seus projetos com adoção de soluções sustentáveis. 
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Com objetivo de motivar as empresas a adotarem conceitos sustentáveis em 

seus projetos, destaca-se a importância do desenvolvimento de projetos bem 

elaborados, fazendo o uso de ferramentas fundamentadas pelo PMBOK.  

O projeto bem elaborado pode contribuir para minimizar os impactos 

ambientais, estabelecendo melhores práticas para gestão da construção de 

empreendimentos sustentáveis, oferecendo dessa maneira novos atrativos para 

moradias, diferenciais esses que contemplam a preocupação ambiental, cada vez 

mais presente no cotidiano. 

Com esse escopo, a finalidade, primeiro é, fornecer embasamento para 

motivar as empresas da área de construção civil a adotarem soluções sustentáveis e 

melhorias nos processos de tomada de decisão e identificar as melhores práticas do 

gerenciamento de projetos para a construção de empreendimentos 

autossustentáveis. 
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2 CONTEXTO 

 

2.1 Tema 

 

Gerenciamento de projetos e a gestão do escopo de empreendimentos com 

soluções sustentáveis no Brasil. 

 

2.2 Problema 

 

Devido aos problemas encontrados na construção civil, destacando-se a falta 

de qualificação da mão-de-obra, algo fortemente discutido entre os empresários do 

setor, a ineficiência de planejamento, execução e controle dos projetos e a 

massificação dos tipos de empreendimentos, exige-se das empresas a busca por 

fatores de diferenciação, como construções que apresentem soluções sustentáveis. 

A aplicação dos conceitos de gerenciamento de projetos, fundamentados pelo 

PMBOK¹, podem contribuir para minimizar esses problemas.  

 

2.3 Justificativa 

 

O gerenciamento de projetos no setor da construção civil estabelece melhores 

práticas para gestão da construção de edifícios sustentáveis. As edificações que 

oferecem atrativos voltados para a autossustentabilidade são vistos com bons olhos 

pelo consumidor, uma vez que, a crise hídrica e energética é considerada um 

problema que afeta os seres vivos. Sabe-se que quanto maior o conforto oferecido 

pelos imóveis, maior será o consumo de energia e água, entre outros gastos.  

Os principais pontos a serem observados pelos consumidores são: a redução 

do consumo da água, energia e gás, lembrando da importância da coleta seletiva de 

lixo, coletor de óleo de cozinha e dos demais resíduos gerados em uma moradia.  

O uso de fontes alternativas de energias limpas como a solar, se utilizada 

racionalmente, certamente reduzem o consumo de energia da moradia. Esse 

diferencial aliado a preocupação ambiental faz a diferença na hora de construir 
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edifícios sustentáveis. Nota-se que os custos de soluções sustentáveis são 

elevados, porém a longo prazo, ocorrerá o retorno do capital investido. 

 

2.4 Objetivos 

 

2.4.1 Objetivo Geral 

 

Fornecer informações para as empresas de construção civil do Brasil para 

que possam adotar em seus empreendimentos os conceitos de soluções 

sustentáveis atrelados ao gerenciamento de projeto. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Fornecer embasamento para motivar as empresas a adotarem 

soluções sustentáveis e melhorias nos processos de tomada de 

decisão de construir empreendimentos sustentáveis; 

2. Identificar as melhores práticas do gerenciamento de projetos para a 

construção de empreendimentos com soluções de sustentabilidade; 

3. Demonstrar um ponto de vista da gestão do escopo de 

empreendimentos autossustentáveis. 
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3 EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS 

 

3.1 O que é Sustentabilidade 

 

Para Agophyan e John (2011, p.20) “aplicar o conceito de desenvolvimento 

sustentável é buscar, em cada atividade, formas de diminuir o impacto ambiental e 

de aumentar a justiça social dentro do orçamento disponível”. 

A Agenda 21 informa: “Os principais desafios da construção sustentável 

envolvem a) processo e gestão, b) execução, c) consumo de materiais, energia e 

água, d) impactos no ambiente urbano e no meio ambiente natural, e) as questões 

sociais, culturais e econômicas” (AGOPYAN; JOHN, 2011, p.31).  

A construção sustentável é projetada com boa concepção arquitetônica, 

otimização de áreas e gestão eficaz de circulação de ar natural e iluminação, 

aproveitando as condições que o meio ambiente oferece.  

Ainda conforme a Agenda 21, conclui afirmando que o maior desafio da 

construção sustentável é o de tomar ações preventivas imediatas e preparar toda a 

cadeia produtiva para mudanças que são necessárias ao processo construtivo 

(AGOPYAN; JOHN, 2011, p.31). 

 

3.2 Construções de Empreendimentos Convencionais 

 

 Quase que em totalidade, despreocupando-se com os impactos ao meio 

ambiente, as construções de empreendimentos convencionais são projetadas com 

o escopo de menor custo possível, aliando eficiência e fácil execução, seguem os 

padrões e técnicas construtivas usuais, e não tem a preocupação em gerar um 

ambiente autossustentável.  

  

3.3 Construções de Empreendimentos Autossustentáveis 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável formulado pela comissão de 
Brundtland tem origem na década de 1970, no século passado, que se 
caracterizou por um grande pessimismo sobre o futuro da civilização como a 
conhecemos. Nessa época, o Clube de ROMA – principalmente por meio do 
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livro The Limits to Growth [Os limites do crescimento] – analisou as 
consequências do rápido crescimento da população mundial sobre os 
recursos naturais finitos, como havia sido feito em 1798, por Thomas 
Malthus, em relação a produção de alimentos. O argumento é o de que a 
população mundial, a industrialização, a poluição e o esgotamento de 
recursos naturais aumentavam exponencialmente, enquanto a 
disponibilidade dos recursos aumentaria linearmente (GOLDEMBERG, apud 
AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 5). 

 

É  evidenciado que edifícios sustentáveis são um investimento seguro e se 

devem encorajar os empreendedores a construí-los. (KATS, 2003). 

De acordo com Kats (2003), informa que os benefícios do edifício 

sustentável possuem alguns itens que são de fácil quantificação como a utilização 

de energia e de água, e outros mais difíceis como, uso de materiais recicláveis e 

avanços referentes ao ambiente interno. Estudos constataram que em ambientes 

internos que utilizam a luz do dia e corrente de ar natural, otimizam a produtividade 

de seus ocupantes e reduzem as faltas e doenças, o que justifica o investimento 

elevado em termos de custo e tempo na incorporação de soluções sustentáveis a 

edifícios. 

 Empreendimentos sustentáveis são a melhor opção em redução de CO2, “ É 

quase um senso comum que a construção em geral, e o uso dos edifícios em 

particular, tem grande contribuição para as mudanças climáticas” (AGOPYAN; 

JOHN, 2011, p.42). 

 

 Temas Tradicionais de Desenvolvimento Sustentável 

 

 Uso racional e reaproveitamento da água; 

 Sistema de gerenciamento dos resíduos; 

 Arquitetura inteligente para iluminação; 

 Economia de energia; 

 Integração com o meio ambiente (AGOPYAN; JOHN, 2011). 

 

 

 Novos Temas de Desenvolvimento Sustentável 

 

 Qualidade do processo de produção (gerencial); 
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 Geração distribuída de energia (tecnológicos); 

 Qualidade do ar interno (tecnológicos); 

 Redução e reciclagem de resíduos (tecnológicos); 

 Redução da toxicidade (tecnológicos) (AGOPYAN; JOHN, 2011). 

 

 Novos Conceitos e Ferramentas de Projetos de Empreendimentos 

Sustentáveis 

 

 Análise do ciclo de vida 

 Declaração ambiental do produto; 

 Projeto integrado; 

 Projeto para desconstrução e desmaterialização; 

 Modelagem de informação da construção – building information 

modelling (BIM) (AGOPYAN; JOHN, 2011). 

 

 Novos materiais de Construções Sustentáveis 

 

 Vidro e concreto autolimpantes (AGOPYAN; JOHN, 2011). 

 

3.4 Construção Sustentável 

 

Conceito que denomina a inserção de soluções sustentáveis em 

empreendimentos visando menor agressão ao meio ambiente e a saúde humana. 

 Durante a etapa de execução do projeto, os processos sustentáveis 

acontecem: melhor utilização topográfica do terreno, utilização de materiais com 

certificação, reaproveitamento de materiais e recursos, gestão de resíduos da 

construção, entre outros.  

 Os empreendimentos sustentáveis também podem contar com soluções para 

geração de energia, reaproveitamento da água, integrações com o meio ambiente, 

dentre outras, durante sua vida útil. 
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 A orientação do consumo consciente caminha paralelamente ao processo de 

construção desse tipo de empreendimento, portanto a consciência acompanha o 

projeto começando pela iniciação e durante toda a vida. 

 

3.4.1 GESTÃO DA ÁGUA 

 

Água, um bem finito, essencial à vida, exige uso racional no processo de 

construção e utilização diária no empreendimento. A melhoria do uso pode 

acontecer com:  

 Coleta e reaproveitamento da água da chuva (fácil aplicação e baixo custo de 

investimento relacionado as outras soluções); 

 Mecanismos de controle para o consumo de água no empreendimento;  

 Existência de áreas permeáveis; 

 Planejamento do escoamento superficial no terreno; 

 Medição individualizada em condomínios; 

 

3.4.2 GESTÃO DA ENERGIA 

 

O aproveitamento consciente da energia elétrica disponível naturalmente 

promove economia financeira e proteção ao meio ambiente.  

 

Conforme estabelece a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL..., 2015):  
 

 
Desde 17 de abril de 2012, quando entrou em vigor a Resolução Normativa 
ANEEL nº 482/2012, o consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia 
elétrica a partir de fontes renováveis e inclusive fornecer o excedente para a 
rede de distribuição de sua localidade. Trata-se da micro e da minigeração 
distribuídas de energia elétrica, inovações que podem aliar economia 
financeira, consciência socioambiental e autossustentabilidade.  
Os estímulos à geração distribuída se justificam pelos potenciais benefícios 
que tal modalidade pode proporcionar ao sistema elétrico. Entre eles, estão 
o adiamento de investimentos em expansão dos sistemas de transmissão e 
distribuição, o baixo impacto ambiental, a redução no carregamento das 
redes, a minimização das perdas e a diversificação da matriz energética. 
De acordo com a Resolução Normativa nº 482/2012, os microgeradores são 
aqueles com potência instalada menor ou igual a 100 quilowatts (kW), e os 
minigeradores, aqueles cujas centrais geradoras possuem de 101 kW a 1 
megawatt (MW). As fontes de geração precisam ser renováveis ou com 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/bren2012482.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/bren2012482.pdf
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elevada eficiência energética, isto é, com base em energia hidráulica, solar, 
eólica, biomassa ou cogeração qualificada. 
Crédito de energia 
A novidade da norma é simplificar a conexão das pequenas centrais à rede 
das distribuidoras de energia elétrica e permitir que a energia excedente 
produzida possa ser repassada para a rede, gerando um “crédito de 
energia” que será posteriormente utilizado para abater seu consumo. Um 
exemplo é o da microgeração por fonte solar fotovoltaica: de dia, a “sobra” 
da energia gerada pela central é passada para a rede; à noite, a rede 
devolve a energia para a unidade consumidora e supre necessidades 
adicionais. Portanto, a rede funciona como uma bateria, armazenando o 
excedente até o momento em que a unidade consumidora necessite de 
energia proveniente da distribuidora.  
O saldo positivo desse crédito de energia não pode ser revertido em 
dinheiro, mas pode ser utilizado para abater o consumo em outro posto 
tarifário (ponta/fora ponta), quando aplicável, em outra unidade consumidora 
(desde que as duas unidades estejam na mesma área de concessão e 
sejam do mesmo titular) ou na fatura do mês subsequente. Os créditos de 
energia gerados continuam válidos por 36 meses. 
Condições para a adesão 
Compete ao consumidor a iniciativa de instalação de micro ou minigeração 
distribuída – a ANEEL não estabelece o custo dos geradores e tampouco 
eventuais condições de financiamento. Portanto, o consumidor deve 
analisar a relação custo/benefício para instalação dos geradores, com base 
em diversas variáveis: tipo da fonte de energia (painéis solares, turbinas 
eólicas, geradores a biomassa, etc), tecnologia dos equipamentos, porte da 
unidade consumidora e da central geradora, localização (rural ou urbana), 
valor da tarifa à qual a unidade consumidora está submetida, condições de 
pagamento/financiamento do projeto e existência de outras unidades 
consumidoras que possam usufruir dos créditos do sistema de 
compensação de energia elétrica. 
Por fim, é importante ressaltar que, para unidades consumidoras 
conectadas em baixa tensão (grupo B), ainda que a energia injetada na 
rede seja superior ao consumo, será devido o pagamento referente ao custo 
de disponibilidade – valor em reais equivalente a 30 kWh (monofásico), 50 
kWh (bifásico) ou 100 kWh (trifásico). Em situação análoga, para os 
consumidores conectados em alta tensão (grupo A), a parcela de energia da 
fatura será zerada, sendo que a parcela da fatura correspondente à 
demanda contratada será faturada normalmente. 
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Figura 1 – Painel do Sistema Autônomo de Geração de Elétrica 

 

Fonte: CRESESB (2015) 

 

3.4.2.1 Energia Solar 

 

 Para o Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo 

Brito (CRESESB, Energia Solar Princípios e Aplicações, 2006, p. 4) o 

aproveitamento da energia solar é dividido em três métodos: 

 Energia Solar Fototérmica: 

Nesse caso, estamos interessados na quantidade de energia que um 
determinado corpo é capaz de absorver, sob a forma de calor, a partir da 
radiação solar incidente no mesmo. A utilização dessa forma de energia 
implica saber captá-la e armazená-la. Os equipamentos mais difundidos 
com o objetivo específico de se utilizar a energia solar fototérmica são 
conhecidos como coletores solares. Os coletores solares são aquecedores 
de fluidos (líquidos ou gasosos) e são classificados em coletores 
concentradores e coletores planos em função da existência ou não de 
dispositivos de concentração da radiação solar. O fluido aquecido é mantido 
em reservatórios termicamente isolados até o seu uso final (água aquecida 
para banho, ar quente para secagem de grãos, gases para acionamento de 
turbinas, etc.). Os coletores solares planos são, hoje, largamente utilizados 
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para aquecimento de água em residências, hospitais, hotéis, etc. devido ao 
conforto proporcionado e a redução do consumo de energia elétrica. 

 

 Arquitetura Bioclimática: 

Chama-se arquitetura bioclimática o estudo que visa harmonizar as 
construções ao clima e características locais, pensando no homem que 
habitará ou trabalhará nelas, e tirando partido da energia solar, através de 
correntes convectivas naturais e de microclimas criados por vegetação 
apropriada. É a adoção de soluções arquitetônicas e urbanísticas adaptadas 
às condições específicas (clima e hábitos de consumo) de cada lugar, 
utilizando, para isso, a energia que pode ser diretamente obtida das 
condições locais. A arquitetura bioclimática não se restringe a 
características arquitetônicas adequadas. Preocupa-se, também, com o 
desenvolvimento de equipamentos e sistemas que são necessários ao uso 
da edificação (aquecimento de água, circulação de ar e de água, 
iluminação, conservação de alimentos, etc.) e com o uso de materiais de 
conteúdo energético tão baixo quanto possível. 

 

 Energia Solar Fotovoltaica: 

A Energia Solar Fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta 
da luz em eletricidade (Efeito Fotovoltaico). O efeito fotovoltaico, relatado 
por Edmond Becquerel, em 1839, é o aparecimento de uma diferença de 
potencial nos extremos de uma estrutura de material semicondutor, 
produzida pela absorção da luz. A célula fotovoltaica é a unidade 
fundamental do processo de conversão. 

 

Figura 2 – Célula fotovoltaica 

 

 

Fonte: CRESESB (2006, p. 13) 
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3.4.2.2 Energia Eólica 

 

 Para o Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo 

Brito (CRESESB, Energia Eólica Princípios e Tecnologias, DUTRA, 2008, p. 18) o 

recurso eólico é definido como: 

A energia eólica provém da radiação solar uma vez que os ventos são 
gerados pelo aquecimento não uniforme da superfície terrestre. Uma 
estimativa da energia total disponível dos ventos ao redor do planeta pode 
ser feita a partir da hipótese de que, aproximadamente, 2% da energia solar 
absorvida pela Terra é convertida em energia cinética dos ventos. Este 
percentual, embora pareça pequeno, representa centena de vezes a 
potência anual instalada nas centrais elétricas do mundo. Os ventos que 
sopram em escala global e aqueles que se manifestam em pequena escala 
são influenciados por diferentes aspectos, entre os quais destacam-se a 
altura, a rugosidade, os obstáculos e o relevo. 
 

Figura 3 – Sistema Eólico Isolado 

 

Fonte: CRESESB (2008, p. 48) 

 

3.4.3 GESTÃO DA INTEGRAÇÃO AMBIENTAL 

 

 Na etapa de concepção do projeto devem ser analisadas as características 

ambientais no qual o empreendimento será construído, visando o melhor 

aproveitamento com mínima modificação natural. Como por exemplo: 

 Cumprimento da legislação municipal, estadual e federal; 

 Levantamento planialtimétrico do terreno, identificando as cotas de 

nível, as divisas, os confrontantes, os cortes e aterros de solo, a 
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vegetação e as árvores nativas, exóticas e frutíferas existentes; 

 Face norte da implantação, umidade, sentido dos ventos, 

temperaturas durante o ano, intensidade das chuvas, existência de 

fundo de vale, nascentes, rios ou lagos; 

 A profundidade do lençol freático, e a definição da rede de 

drenagem; 

 As vias próximas e de acesso, saneamento básico, distribuição de 

energia, telefonia, TV, transporte coletivo, coleta de lixo, hospitais 

conveniências, escolas, existência de praças e parques. 

 

3.4.4 GESTÃO DO USO DO MATERIAL  

 

Durante a etapa de planejamento do projeto, onde ocorre a definição dos 

materiais, métodos e sistemas para a construção, inicia-se o diferencial entre 

processo construtivo de empreendimentos convencionais e autossustentáveis, ou 

seja, o resultado para empreendimentos usuais ou sustentáveis. 

 Para garantir o menor impacto ambiental e a sustentabilidade ao 

ecossistema, orienta-se o uso de materiais com certificação ambiental vendido por 

empresas certificadas e responsáveis. 

  

3.4.4.1 Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil do Brasil 

 

 Os resíduos provenientes de construções, reformas, e demolições, tais como 

tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, 

tintas, madeiras e compensados, forros, argamassas, gessos, telhas, pavimento 

asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, entre outros, devem estar 

alinhados com a Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010  que estabelece 

princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações a serem adotados pela 

união isoladamente ou em parceria com estados, municípios e particulares, assim 

promovendo a gestão integrada, o gerenciamento ambiental adequado dos 

resíduos sólidos da construção. Recomenda-se os seguintes passos: 

 Não criação; 
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 Diminuição da geração; 

 Reutilização; 

 Reciclagem; 

 Tratamento; 

 Disposição final adequada. 

 

 A classificação dos resíduos segundo a NBR 10.004 de 2004 é: 

Classe I– Perigosos:  

Classe II – Não-perigosos: II A – não-inertes; 

     II B – inertes.  

 

 A Resolução do CONAMA nº 307/2002 classifica os resíduos em: 

 Classe A: solos, componentes cerâmicos, concreto, entre outros; 

 Classe B: plástico, papel, metais, vidros, madeiras, entre outros; 

 Classe C: gesso; 

 Classe D: tintas, solventes, óleos, entre outros. 

 

3.5 Certificação LEED 

 

 LEED, ou Leadership in Energy and Environmental Design², é um programa 

de certificação Green Building³ que reconhece as estratégias e boas práticas nas 

edificações verdes. Os sistemas de certificação que pode ser aplicado aos projetos 

são: 

 Projeto do Edifício e Construção; 

 Design de Interiores e Construção; 

 Operação e Manutenção do Empreendimento; 

 Desenvolvimento dos Bairros; 

 Casas (USGBC, 2015). 

 

Leadership in Energy and Environmental Design² - Liderança em Energia e Design 

Ambiental 

Green Building³ - Construção Verde 
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4 ESTUDO DA VIABILIDADE DA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS 

SUSTENTÁVEIS 

 

As tomadas de decisão por engenheiros, gerentes de projetos, diretorias de 

empresas e qualquer parte interessada, são resultado de uma escolha entre 

alternativas, pois envolvem um capital limitado.  

Através do estudo de viabilidade avaliam-se os benéficos e  despesas de 

implantação entre empreendimentos inteligentes sustentáveis e empreendimentos 

convencionais. Percebe-se que soluções sustentáveis geram despesas menores 

durante a vida útil das construções, benefícios ao meio ambiente e va lo r  soc ia l  

aos seus ocupantes, já empreendimentos convencionais tem custo de implantação 

menor, porém com o passar do tempo os gastos com a al imentação, 

manutenção e conservação fazem o custo deste muito maior. 

Através dos resultados deste estudo, observando os indicadores Taxa Interna 

de Retorno (TIR) e Valor Presente Líquido (VPL), é possível ter embasamento para 

tomada de decisão, assim verificando se é viável a implantação do empreendimento.  

Segundo pesquisa realizada pelo Sindicato da Habitação de São Paulo 

(SECOVI), as incorporadoras pesquisadas que já desenvolveram empreendimentos 

sustentáveis relatam que o custo adicional desse tipo de construção varia de 1,6% a 

8,6%, e a percepção das incorporadoras sem experiência é que esse valor pode 

variar de 3,5% a 17,6%, ou seja, mais que o dobro do custo relatado pelos 

empreendedores com experiência. 

A verificação de viabilidade de empreendimentos sustentáveis, leva a analisar 

outro fator, o tempo de retorno do capital investido nas soluções de sustentabilidade. 

 

4.1 Aspectos Legais 

 

 Um dos processos iniciais é conhecer as leis de urbanismo da região 

determinada para implantação do empreendimento, como por exemplo, Lei do Plano 

Diretor Municipal, Lei de Licenciamento e Fiscalização de Estabelecimentos e 

Atividades Econômicas, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do 
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Solo, Lei do Código de Obras, Código de Ética do CREA e demais informações 

pertinentes ao embasamento e aprovações dos órgãos públicos.  

 

4.2 Aspectos Construtivos 

 

4.2.1 SETORES DE PLANEJAMENTO  

 

O planejamento das áreas envolvidas no projeto é um dos principais fatores 

de sucesso para qualquer investimento. 

 Conforme descreve Goldman (2004) na construção civil, é necessária a 

canalização do conhecimento dos mais diversos setores. Sendo eles: 

 Setor de planejamento e arquitetura: engloba as escolhas de 

especificações a serem adotadas nas obras, a compatibilidade entre 

projetos e a procura por novos materiais e serviços com o objetivo 

de reduzir custos; 

 Setor de planejamento e setor financeiro: informa quanto à 

viabilidade econômica de acordo com o custo obtido pelo orçamento 

detalhado e cronograma físico-financeiro. Além de previsões de 

despesas e documentação técnica necessária para o pedido de 

financiamento; 

 Setor de planejamento e setor contábil: recebe os custos reais da 

obra, para que possa avaliar, planejar e controlar estas despesas; 

 Setor de planejamento e setor de tesouraria: tem o objetivo de 

garantir o cumprimento das obrigações financeiras da empresa; 

 Setor de planejamento e setor jurídico: responsável pela 

documentação técnica do empreendimento; 

 Setor de planejamento e setor de compras: age como fornecedor e 

controlador de consumo de materiais; 

 Setor de planejamento e setor de engenharia-obras: compreende o 

planejamento na execução da obra. É neste setor que novos 

materiais e técnicas de execução são testados, otimização de 

serviços e estudo de soluções para dificuldades na obra. 
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Em resumo, o setor de planejamento técnico das áreas envolvidas no projeto, 

é responsável pelo estudo da viabilidade, planejamento, controle e obtenção de 

análise técnico-econômicos dos empreendimentos. 

 As etapas da implantação de um empreendimento podem ser observadas no 

seguinte fluxograma: 

 

Figura 4 – Fluxograma de Implantação 

 
Fonte: Goldman (2004, p. 15) 
 
 

Em análise do fluxograma, é possível constatar que a primeira etapa é 

idealizar o projeto do empreendimento, em seguida analisa-se o estudo da 

viabilidade, se a resposta obtida for não, automaticamente deve-se idealizar novo 

projeto, se a resposta for sim, passa-se para a etapa de planejamento do projeto, e é 

nesta etapa que é elaborada a programação físico-financeira.  

A etapa de controle é desenvolvida durante a execução da obra, portanto 

identifica-se que se o projeto for bem planejado terá menos trabalho na etapa de 

controle. 

As respostas serão obtidas por meio da comparação das previsões e estudos 

do planejamento com as alcançadas no controle do projeto. 
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4.2.2 VIABILIDADE E PLANEJAMENTO TÉCNICO-ECONÔMICO 

 

 Ao estudar a viabilidade econômica do empreendimento deve-se definir os 

seguintes itens:  

“Vendas: 

 O valor do terreno; 

 Valor da venda dos imóveis; 

 Despesas com promoções; 

Financeiro: 

 Despesas financeiras; 

Arquitetura: 

 Estudos preliminares de arquitetura” (GOLDMAN, 2004, p. 17). 

 

Através do custo médio do metro quadrado, estimado de acordo com a 

localização do terreno e o custo de outros terrenos à venda nas proximidades, pode-

se chegar ao valor do terreno. 

Já através de estimativa por metro quadrado do custo do terreno somado ao 

da construção, ou por comparação a imóveis semelhantes na região, pode-se 

chegar ao valor de venda do imóvel. 

Na divulgação do empreendimento serão geradas despesas com promoção 

que podem variar de acordo com o tipo de promoção a ser empregada. 

O capital que será utilizado na construção do empreendimento, entendido 

como despesas financeiras, pode ser proveniente de recursos próprios, 

financiamentos ou ambos. 

Os estudos preliminares de arquitetura serão compostos do anteprojeto e 

projeto arquitetônico e das especificações técnicas de acabamento da obra. 

 

Conforme Goldman (2006) ao realizar o planejamento técnico do 

empreendimento deve-se definir os seguintes itens: 

 Quadros de áreas para registro de imóveis e rateio das frações 

ideais; 

 Orçamento detalhado da obra; 
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 Cronograma físico-financeiro da obra; 

 Cronograma detalhado da obra; 

 Relatórios para acompanhamento físico-financeiro. 

 

Para elaboração desta etapa são necessários projeto arquitetônico, cálculo 

estrutural, instalações, especiais e outros que se fizerem necessários. 

 

4.2.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 Conforme Goldman (2004) as especificações técnicas e de acabamento de 

uma obra incidem diretamente sobre: 

 Os custos da obra; 

 Métodos construtivos; 

 Prazo da obra; 

 Padrão de acabamento. 

 

Deve-se definir na fase de planejamento do projeto as especificações 

técnicas, antes do início da execução do projeto, a partir de sua definição poderão 

ser realizados os processos de orçamentação.  

São indicados os seguintes elementos como premissas a serem 

especificadas para construção de empreendimentos sustentáveis: 

 

 Detalhamento de projetos com apropriada concepção arquitetônica, 

flexibilidade de áreas e gestão eficiente de ventilação e iluminação, 

aproveitando as condições naturais; 

 Uso de fornecedores de serviços e materiais que auxiliem o 

processo de sustentabilidade, por exemplo, com certificação 

ambiental; 

 Tipo de sondagem; 

 Projeto do canteiro de obra; 

 Equipe de administração da obra; 

 Seguros; 
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 Trabalhos em terra, visando otimização da topografia do terreno; 

 Tipo de fundação; 

 Tipo de estrutura; 

 Definição de serviços que serão feitos com mão-de-obra própria e de 

empreiteiros; 

 Padrão de elevadores (caso exista necessidade); 

 Instalações hidráulicas com previsão para sistema de aquecimento e 

reaproveitamento de água através da captação por cisternas; 

 Instalações elétricas com soluções de geração própria, como a 

energia solar; 

 Utilização de plantas nativas; 

 Sistema de gestão de resíduos da construção; 

 Equipamentos necessários na obra; 

 Taxa de remuneração da construtora; 

 Prazo de execução da obra. 

 

4.2.4 ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO 

 

Para Goldman (2004) as especificações de acabamento definem os materiais 

que serão utilizados no revestimento e acessórios para o empreendimento, para isso 

podem ser adotados alguns aspectos: 

 Conforto ambiental; 

 Aspecto estético; 

 Conservação e manutenção; 

 Economia de energia; 

 Uso racional dos recursos; 

 Redução de custos; 

 Limitações da legislação local; 

 Característica de comercialização do empreendimento. 
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4.2.5 ORÇAMENTO 

 

 Conforme Mattos (2006, p. 22) “O que o orçamento realmente envolve é uma 

estimativa de custos em função da qual o construtor irá atribuir seu preço de venda”. 

Orçar, trabalho que deve ser executado estabelecendo bem os critérios 

técnicos, com a utilização de informações confiáveis e bom senso do orçamentista, 

pode levar a precisão. 

O autor também comenta que o orçamento é determinado com a soma dos 

custos diretos e indireto da obra, acrescentando ainda impostos e lucro, estipulado 

pelos fatores da empresa, para se chegar ao preço de venda (MATTOS, 2006). 

  

4.2.5.1 Etapas da orçamentação 

 

 Conforme Mattos (2006, p. 26) “a orçamentação engloba três grandes etapas 

de trabalho: estudo das condicionantes (condições de contorno), composição de 

custos e determinação do preço”. 

O estudo das condicionantes é realizado através da interpretação de várias 

etapas: 

1. Leitura e interpretação do projeto (arquitetônicos, estrutural, instalações, 

entre outros) e especificações técnicas (informações de natureza 

qualitativa da obra), recomenda-se uma visita in-loco (no local) para 

dirimir quaisquer dúvidas. 

2. Leitura e interpretação do edital; 

3. Visita Técnica; 

4. Identificação dos serviços; 

5. Levantamentos de quantitativos; 

6. Discriminação dos custos diretos, podendo ser unitário, ou pode ser 

medido em uma unidade de serviço, ou em verba, quando não se pode 

traduzir o serviço em uma unidade; 

7. Discriminação dos custos indiretos, por exemplo, equipes técnicas, apoio, 

suporte, despesas gerais, mobilização e desmobilização, entre outros; 

8. Cotação de preços; 

9. Definição de encargos sociais e trabalhistas; 
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10. Definição da lucratividade; 

11. Cálculo dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI); 

12. Desbalanceamento da planilha, que é uma distribuição não uniforme do 

BDI nos itens da planilha, para favorecer em casos de licitação (MATTOS, 

2006). 

 

Conforme descreve Mattos (2006, p.31) as etapas podem ser visualizadas no 

seguinte fluxograma: 

 

Figura 5 – Fluxograma de orçamentação 

 
Fonte: Mattos (2006, p. 31) 
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4.2.5.2 Custo direto 

 

 A definição de custo direto de uma obra é: 

O custo direto é a somatória de todos os custos dos materiais, 
equipamentos e mão-de-obra aplicados diretamente em cada um dos 
serviços na produção de uma obra ou edificação qualquer, incluindo-se 
todas as despesas de infraestrutura necessárias para a execução da obra 
(TISAKA, 2006, p. 39). 
 

 É necessário conhecer a composição de custos unitários, ou seja, a 

quantidade de material, de horas de equipamentos e o número de horas de pessoal 

gastos para a execução de cada unidade desses serviços, para fazer o somatório 

dos custos unitários. Estas composições podem estar documentadas pela empresa, 

ou podem ser encontradas na Tabela de Composição para Preços e Orçamentos 

(TCPO). 

 

4.2.5.3 Custo Indireto 

 

Informa Mattos (2006, p. 200) que “custo indireto é todo custo que não 

apareceu como mão-de-obra, material ou equipamento nas composições de custo 

unitário do orçamento”. 

Ainda para Mattos (2006, p. 200) “As despesas indiretas associam-se 

normalmente com manutenção de canteiro de obras, salários, despesas 

administrativas, taxas, emolumentos, seguros, viagens, consultoria, fatores 

imprevistos e todos os demais aspectos não-orçados nos itens de produção”. 

Enquanto que o custo direto é equivalente ao serviço realizado, o indireto 

oscila 5 a 30% do custo total do empreendimento. Em função dos seguintes 

aspectos: 

 Localização geográfica; 

 Política da empresa; 

 Prazo; 

 Complexidade (MATTOS, 2006). 
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As construções de empreendimentos que apresentam soluções sustentáveis 

exigem maior trabalho da equipe do projeto, devido à complexidade de cada solução 

adotada e os fatores ambientais da instituição aplicadora da solução. 

 

4.2.5.4 Encargos sociais  

 

 Sentido estrito, são os encargos sociais previstos em lei e aqueles 

que o empregador está obrigado. Geralmente mais usado por 

orçamentistas;  

 Sentido amplo, são somadas outras despesas à hora do trabalhador, 

tais como alimentação, transporte, Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), ferramentas, seguros, horas extra, entre outros 

(MATTOS, 2006). 

Para Tisaka (2006) a taxa de Leis Sociais e Riscos do Trabalho incidem sobre 

as horas normais trabalhadas e para mensalistas sobre a folha de pagamento: 

 Encargos totais para funcionários horistas – 176,08% - (servente, 

armador, carpinteiro, encanador, pedreiro, entre outros). 

 Encargos totais para funcionários mensalistas – 125,67% - 

(engenheiro, mestre, encarregado, almoxarife, entre outros). 

 

4.2.5.5 Benefícios e Despesas Indiretas – BDI 

 

 Conforme Mattos (2006, p. 234) “Dá-se a designação de Benefícios (ou 

Bonificação) e Despesas Indiretas (BDI) ao quociente da divisão do custo indireto 

(DI) – acrescido do lucro (B) – pelo custo direto da obra. O BDI, portanto, inclui”: 

 Despesas indiretas de funcionamento da obra; 

 Custo da Administração Central (matriz) - AC (sobre os custos 

diretos e indiretos); 

 Custos Financeiros - CF (sobre os custos diretos e indiretos); 

 Fatores imprevistos - Imprevistos e Contingências – IC (sobre os 

custos diretos e indiretos); 

 Impostos: 
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 COFINS (sobre o faturamento); 

 PIS (sobre o faturamento); 

 CPMF (sobre o faturamento); 

 ISS (sobre o faturamento). 

 Lucro (sobre o faturamento) (MATTOS, 2006). 

 

4.3 Viabilidade Econômico-Financeira 

 

As empresas visam lucro por meio de investimentos. Investir significa, evitar 

uma saída monetária desnecessária no presente, para gastar em algo que produzirá 

retorno satisfatório no futuro (CASAROTTO FILHO; KOPITTKE, 2010). 

A tomada de decisão de investir, necessita realização de rigorosa análise, 

verificando as variáveis envolvidas na construção do empreendimento, e assim 

observa a viabilidade do investimento. Após análise e tomada de decisão, quando os 

riscos implícitos no projeto se apresentam, o plano de gerenciamento dos riscos 

pode auxiliar nas quantificações e qualificações dos riscos, bem como as respostas 

aos mesmos. 

 Para Ferreira (2009), o estudo de um projeto de investimento tem três fases:  

 Identificação da ideia; 

 Estudos de pré-viabilidade; 

 Estudos de viabilidade. 

 

A identificação da ideia consiste, no início das análises preliminares, através 

de estudo de mercado, dimensão do projeto e localização, métodos de engenharia 

empregada, receitas e custos estimados.  

A fase de pré-viabilidade engloba o aprofundamento de cada um destes 

estudos, além da análise de investimento inicial. 

A análise da viabilidade do projeto, mais detalhada, é a fase que mais gera 

custos em pesquisas de mercado, estudos de localização, criação de cenários 

econômico-financeiros para análise de investimento, receitas e custos. 
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Ao analisar um investimento, um dos primeiros processos, durante a etapa de 

anteprojeto, é objetivar o que será buscado. Assim, pode ser iniciado o objetivo de 

análise. 

Casarotto Filho e Kopittke (2010) explanam que modernamente os objetivos 

imediatistas já não estão como primeiro plano nas empresas, e sim que os objetivos 

já preveem maximização dos lucros em longos prazos.  

Os autores explicam esta mudança da visão das empresas da seguinte forma: 

Antigamente, as empresas normalmente adotavam uma filosofia monista em 
relação aos custos, ou seja, contabilidade de custos e contabilidade 
financeira conjugadas. Com isto, todo investimento feito era amortizado em 
determinado número de anos, sob a forma de depreciação. A recuperação 
do capital era lançada a uma taxa “zero”. Pelo conceito de equivalência, já 
estudado na matemática financeira, deve haver uma taxa tal que torne 
equivalente o investimento feito e sua recuperação. E é esta taxa que 
determina o custo do capital investido a ser lançado como despesa 
(CASAROTTO FILHO; KOPITTKE, 2010, p. 95). 

 

Ainda segundo os autores, orientam que as empresas adotem uma estratégia 

dualista na área contábil do projeto, tendo separadamente contabilidade de custos 

de contabilidade financeira. 

Existem 3 métodos básicos para este estudo e que serão descritos no 

capítulo abaixo: 

 Método do Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE); 

 Método do Valor Presente Líquido (VPL); 

 Método da Taxa Interna de Retorno (TIR). 

 

4.3.1 TAXAS DE JUROS 

 

 Casarotto Filho e Kopittke (2010, p. 4) dizem que os juros são “o custo do 

capital ou o custo do dinheiro, sendo estas expressões frequentemente utilizadas 

como sinônimos de juros. Mais especificamente, os juros são o pagamento pela 

oportunidade de poder dispor de um capital durante determinado tempo”.  

 O processo de operação quanto a moeda está diretamente relacionado com o 

tempo, portanto o processo é encaminhado com valores de mesma data. 

Todas as transações que envolverem capital devem ser analisadas 

considerando os juros implícitos aos períodos, juros esses indicados por uma taxa 

em porcentagem. 
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Para Puccini (2011, p. 2) os três conceitos válidos: 

a) “Remuneração do capital empregado em atividades produtivas; 

b) Custo do capital de terceiros; 

c) Remuneração paga pelas instituições financeiras sobre o capital nelas 

aplicado”.  

Existem dois regimes de juros adotados na matemática financeira, o simples e 

o composto. 

 

4.3.2 JUROS SIMPLES 

 

 Casarotto Filho e Kopittke (2010, p. 4) "Quando são cobrados juros simples, 

apenas o principal rende juros, isto é, os juros são diretamente proporcionais ao 

capital emprestado. 

J = i P n 

 Sendo: 

P = Principal ou capital na data de hoje; 

i = taxa de juros; 

n = número de períodos de juros”. 

 

 O montante, ou valor futuro é calculado por: 

 

F = P + J 

 

 Puccini (2011, p. 13) compara juros simples com compostos e salienta sobre 

compostos “pois este é na realidade o único regime universalmente aceito como 

correto, e é nele que estão embasados todos os conceitos de matemática financeira 

que são utilizados na análise de fluxo de caixa”. 

 

4.3.3 JUROS COMPOSTOS 

 

 Casarotto Filho e Kopittke (2010, p. 5) comentam sobre juros compostos, 

“após cada período de capitalização, os juros são incorporados ao principal e 

passam a render juros também”. 
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 Para transformar um montante atual em um valor futuro, ou vice e versa, deve 

ser utilizada a seguinte fórmula: 

F = P (1 + i)n 

 Sendo: 

F = montante futuro; 

P = capital atual; 

i = taxa de juros; 

n = quantidade de período de juros. 

 

4.3.4 FLUXO DE CAIXA 

 

 Puccini (2011, p. 1) fluxo de caixa é: “o conjunto de entradas e saídas de 

dinheiro (caixa) ao longo do tempo”. Os fluxos de caixas podem ser montados para 

diversos tipos de finalidades, para empresas, investimentos, projetos, operações 

financeiras, entre outros. A utilização deste método para o estudo de viabilidade 

econômica de projetos é indispensável. 

 Casarotto Filho e Kopittke (2010, p. 6) definem fluxo de caixa: 

A representação do fluxo de caixa de um projeto consiste em uma escala 
horizontal onde são marcados os períodos de tempo e na qual são 
representadas com setas para cima as entradas e para baixo as saídas de 
caixa. A unidade de tempo – mês, semestre, ano – deve coincidir com o 
período de capitalização dos juros considerados. 
 

Quadro 1 – Exemplo para Fluxo de Caixa 

 
Fonte: o autor, 2015. 

 

4.3.5 VALOR ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE 

 

Para Casarotto Filho e Kopittke (2010, p. 95) o Método do Valor Anual 

Uniforme Equivalente (VAUE), “consiste em achar a série uniforme anual (A) 
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equivalente ao fluxo de caixa dos investimentos à Taxa de Mínima Atratividade 

(TMA), ou seja, acha-se a série uniforme equivalente a todos os custos e receitas 

para cada projeto utilizando-se a TMA”. 

 O projeto que apresentar saldo positivo é o melhor. Quando as atividades 

organizacionais de uma empresa apresentarem investimentos que se repetem, é 

conveniente utilizar este método para análise. 

 

4.3.6 TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE 

  

Casarotto Filho e Kopittke (2010, p. 42) referem-se quanto a Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA): 

A TMA é a taxa a partir da qual o investidor considera que está obtendo 
ganhos financeiros. É uma taxa associada a um baixo risco e alta liquidez, 
ou seja, qualquer sobra de caixa pode ser aplicada, na pior das hipóteses, 
na TMA.  
 

 Ainda segundo Casarotto Filho e Kopittke (2010, p.97) comentam quanto a 

Taxa Mínima de Atratividade (TMA) como “a nova proposta para ser atrativa deve 

render, no mínimo, a taxa de juros equivalente à rentabilidade das aplicações 

correntes e de pouco risco”. Portanto os investimentos em projetos buscam renda 

maior do que a conseguida nas aplicações. 

Pessoas físicas normalmente consideram a renda da caderneta de poupança 

como TMA, porém a definição para pessoas jurídicas vai além, são as estratégias da 

empresa ligadas ao prazo de retorno que alinharam o TMA.  

 Os investimentos podem apresentar três casos para prazo:  

 Curto: comprar hoje com desconto, ou para daqui cinco dias sem desconto; 

 Médio: até seis meses (TMA = média ponderada dos rendimentos das contas 

do capital de giro); 

 Longo: um ano ou mais (meta estratégica da empresa) (CASAROTTO FILHO; 

KOPITTKE, 2010). 

 

4.3.7 VALOR PRESENTE LÍQUIDO 

 

Casarotto Filho e Kopittke (2010, p. 105) explicam que sobre Valor Presente 

Líquido (VPL), “em vez de se distribuir o investimento inicial durante sua vida (custo 



46 

 

de recuperação do capital), deve-se agora calcular o Valor Presente dos demais 

termos do fluxo de caixa para somá-los ao investimento inicial de cada alternativa”. 

Recomendam ainda que é escolhida a alternativa que apresentar melhor VPL.  

 

O método de VPL leva a 3 termos interligados: valor presente, taxa de 

desconto e equivalência de fluxo de caixa. 

Para Puccini (2011, p. 127) estes termos são visualizados da seguinte forma: 

Denomina-se valor presente de um fluxo de caixa o valor monetário (PV) do 
ponto zero da escala de tempo, que é equivalente a soma de suas parcelas 
futuras, descontadas para o ponto zero, com uma determinada taxa de 
juros. 
A taxa de juros utilizada para descontar as parcelas futuras do fluxo de 
caixa é denominada taxa de desconto. 
 

 Ainda para Puccini (2011, p. 127) “A equivalência de fluxos de caixa está 

ligada à taxa de juros, pois pagar à vista uma determinada compra equivale a pagá-

la a prazo, em parcelas futuras, desde que aceite uma taxa de juros no caso do 

parcelamento”. 

 O autor também define o VPL de um fluxo de caixa como a transformação do 

investimento futuro em um valor presente, investimento este que é descontado das 

taxas de desconto e somado com a grandeza colocada no marco zero.  

 

4.3.8 TAXA INTERNA DE RETORNO 

 

Para Casarotto Filho e Kopittke (2010, p. 120) “O método da Taxa Interna de 

Retorno (TIR) requer o cálculo da taxa que zera o Valor Presente dos fluxos de caixa 

das alternativas. Os investimentos com TIR maior que a TMA são considerados 

rentáveis e são passíveis de análise”. 

Já Puccini (2011, p. 136) define a TIR da seguinte forma: 

A taxa interna de retorno (TIR) ou “Internal Rate of Return” (IRR) de um 
fluxo de caixa é a taxa de desconto que faz seu valor presente líquido ser 
igual à zero. 
O valor presente líquido é igual a zero quando as grandezas futuras, ao 
serem descontadas com uma determinada taxa, produzem um valor 
presente para o fluxo de caixa que é igual ao investimento inicial 
(desembolso) colocado no ponto zero na escala de tempo. 
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Método que geralmente é utilizado em projetos de implantação ou expansão 

industrial, compondo assim os índices normais do setor referente a aplicação do 

projeto. 

 

 4.3.9 ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE PROJETOS 

 

 Para Casarotto Filho e Kopittke (2010) usualmente não se define uma forma 

fixa de análise, cada tipo de projeto implicará em uma resposta. Os tipos de 

respostas mais comuns que podem ser encontrados em análises de projetos são: 

 Montante de recursos próprios (engloba o capital de giro); 

 Montante dos investimentos; 

 Financiamentos; 

 Custo da produção (despesas com funcionários, matéria-prima, transporte de 

insumos, serviços terceirizados, entre outros); 

 Retorno do investimento próprio; 

 Riscos do pagamento do financiamento; 

 Possibilidade de pagamentos de dividendos; 

 Índices de produtividade dos recursos; 

 Despesas gerais (comissões de venda, impostos, custos administrativos, 

entre outros); 

 Sensibilidade econômico-financeira dos recursos; 

 Receita. 
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5 GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE 

EMPREENDIMENTOS COM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS 

  

 Criação de Projetos e Processos de Iniciação 

 

 Conforme Sabbag (2013, p. 104) “Apenas dois fatores determinam a criação 

de projetos: os problemas a resolver e os sonhos de implementar algo”. 

Projetos que nascem de sonhos requerem: 

 visão de futuro que determine objetivos estratégicos de longo prazo; 

 reflexão estratégica para posicionar a organização em seu contexto ou 
mercado; 

 visão sistêmica das relações e interdependências na organização e em 
seu contexto; 

 capacidade para gerar inovação. 
Projetos que nascem de problemas requerem, por sua vez: 

 competência em análise estrutural e de operações; 

 visão sistêmica das relações e interdependências da organização; 

 competência no diagnóstico de problemas; 

 capacidade para produzir estudos comparativos de benchmarking; 

 atenção a mudanças legais, regulatórias ou tecnológicas, visando 
adaptar-se a elas; 

 capacidade de rápida reação a crises, desastres e catástrofes.  

 

Análise SWOT  

 

A análise SWOT (do inglês: Streghts, Weakneses, Oportunities and Threats, 

que significa as Forças e as Fraquezas, as Oportunidades e Ameaças), comumente 

é utilizada na análise inicial de uma empresa que observa a necessidade de 

desenvolvimento de projetos, ela observa estratégias para explorar as oportunidades 

percebidas, estratégias para mitigar as fraquezas e ameaças e estratégias para usar 

as forças para compensar fraquezas e ameaças. 

 

Viabilidade de Projetos 

 

Conforme Sabbag (2013, p. 112)  

Uma ideia é viável em termos técnicos quando: há conhecimento acessível 
sobre o tema; há soluções técnicas exequíveis e disponíveis; há domínio 
das tecnologias empregadas por parte dos executores do projeto (internos à 
organização ou externos, contratados); há pessoal qualificado para fazer 
frente a exigências legais e da organização empreendedora. 
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Buscamos identificar os objetivos do projeto, quais serão os resultados e os 

benefícios alcançados, conforme (PROJECT..., 2008, p. 44): 

O grupo de processo de iniciação consiste nos processos realizados para 
definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente, obtendo 
autorização para tal. Nos processos de iniciação, o escopo inicial é definido 
e os recursos financeiros iniciais são comprometidos. As partes 
interessadas internas e externas que vão interagir e influenciar o resultado 
geral do projeto são identificadas. Se ainda não foi designado, o gerente do 
projeto será selecionado. Estas informações são capturadas no termo de 
abertura do projeto e no registro das partes interessadas. Quando o termo 
de abertura do projeto é aprovado, o projeto se torna oficialmente 
autorizado. 

 

 Processo de Planejamento 

 

 É o coração do gerenciamento dos projetos, a fase de planejamento define a 

grande maioria da estrutura que o projeto percorrerá durante seu ciclo de vida. O 

gerenciamento de projetos moderno, adotado pelo PMI, menciona dez planos de 

gerenciamento, plano de gerenciamento de Integração, do Escopo, do Tempo, dos 

Custos, da Qualidade, dos Recursos Humanos, das Comunicações, dos Riscos, das 

Aquisições, das Partes Interessadas. 

  

 Processos de Execução 

 

Conforme descreve (PROJECT..., 2008, p. 55) “O grupo de processos de 

execução consiste nos processos realizados para concluir o trabalho definido no 

plano de gerenciamento do projeto de forma a cumprir as especificações do projeto”. 

 

 Processos de Monitoramento e Controle 

 

Diante dos planos de gerenciamento do projeto elaborados, o processo de 

monitoração e controle se torna indispensável para o projeto, são nestes processos 

que se observa e mensura de forma periódica as variações em relação ao planejado.  

 Conforme (PROJECT..., 2008, p. 59): 

O Grupo de processos de monitoramento e controle consiste nos processos 
necessários para acompanhar, revisar e regular o progresso e o 
desempenho do projeto, identificar todas as áreas nas quais serão 
necessárias mudanças no plano e iniciar as mudanças correspondentes. 
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 Processos de Encerramento 

 

 Existem alguns projetos que não tem fim, eles permanecem inovando e 

melhorando seus processos e aplicações, porém o encerramento pode ser encarado 

também como a finalização de todas as atividades, a entrega de um produto ou 

serviço, a entrega de um pacote de trabalho, em resumo, a aceitação do cliente ou 

patrocinador. Durante o encerramento recomenda-se documentar as lições 

apreendidas e fornecera-las a novos projetos, como incentivo de melhoria nos 

processos. 

 

5.1 Gerenciamento da Integração 

 

5.1.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Para (PROJECT..., 2008, p. 71) “O gerenciamento da integração do 

projeto inclui os processos e as atividades necessárias para identificar, definir, 

combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dos grupos de 

processos de gerenciamento”. 

 Os processos de gerenciamento da integração (PROJECT..., 2008): 

 Desenvolver o termo de abertura do projeto; 

 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto; 

 Orientar e gerenciar a execução do projeto; 

 Monitorar e controlar o trabalho do projeto; 

 Realizar o controle integrado de mudanças; 

 Encerrar o projeto ou fase. 

 

5.1.1.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto 

 

 Segundo (PROJECT..., 2008, p. 73) “Desenvolver o termo de abertura do 

projeto é o processo de desenvolvimento de um documento que formalmente 

autoriza um projeto ou uma fase e a documentação dos requisitos iniciais que 

satisfaça, as necessidades e expectativas das partes interessadas”. 
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 Entradas: declaração do trabalho do projeto, business case, 

contrato, fatores ambientais da empresa, ativos de processos 

organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: opinião especializada; 

 Saídas: termo de abertura do projeto (TAP). 

 

5.1.1.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 

 

 Conforme informa (PROJECT..., 2008, p. 78) “Desenvolver o plano de 

gerenciamento do projeto é o processo de documentação das ações necessárias 

para definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos auxiliares”. 

 Entradas: termo de abertura do projeto (TAP), saídas dos processos 

de planejamento, fatores ambientais da empresa, ativos de 

processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: opinião especializada; 

 Saídas: plano de gerenciamento do projeto. 

 

5.1.1.3 Orientar e gerenciar a execução do projeto 

 

 Conforme ressalta (PROJECT..., 2008, p. 83) “Orientar e gerenciar a 

execução do projeto é o processo de realização do trabalho definido no plano de 

gerenciamento do projeto para atingir os objetivos”. 

 Entradas: plano de gerenciamento do projeto, solicitações de 

mudança aprovadas, fatores ambientais da empresa, ativos de 

processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: opinião especializada, sistema de 

informações do gerenciamento de projetos; 

 Saídas: entregas, informações sobre o desempenho do trabalho, 

solicitações de mudança, atualizações do plano de gerenciamento 

do projeto, atualizações dos documentos do projeto. 

 

5.1.1.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto 

 

 Conforme enfatiza (PROJECT..., 2008, p. 89) “Monitorar e controlar o trabalho 

do projeto é o processo de acompanhamento, revisão e ajuste do progresso para 

atender aos objetivos de desempenho definidos do plano de gerenciamento.  
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 Entradas: plano de gerenciamento do projeto, relatório de 

desempenho, fatores ambientais da empresa, ativos de processos 

organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: opinião especializada; 

 Saídas: solicitações de mudança, atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto, atualizações dos documentos do projeto. 

 

5.1.1.5 Realizar o controle integrado de mudanças 

 

 Conforme destaca (PROJECT..., 2008, p. 93) “Realizar o controle integrado de 

mudanças é o processo de revisão de todas as solicitações, aprovações e 

gerenciamento de mudanças em entregas, ativos de processo organizacionais, 

documentação de projeto e plano de gerenciamento do projeto”. 

 Entradas: plano de gerenciamento do projeto, informações sobre o 

desempenho do trabalho, solicitações de mudança, fatores 

ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: opinião especializada, reuniões de controle 

de mudanças; 

 Saídas: atualização do andamento das solicitações de mudança, 

atualizações do plano de gerenciamento do projeto, atualizações dos 

documentos do projeto. 

 

5.1.1.6 Encerrar o projeto ou fase 

 

 Segundo (PROJECT..., 2008, p. 99) “Encerrar o projeto ou fase é o processo 

de finalização de todas as atividades, de todos os grupos de processos de 

gerenciamento do projeto, para encerrar formalmente o projeto ou a fase”. 

 Entradas: plano de gerenciamento do projeto, entregas aceitas, 

ativos de processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: opinião especializada; 

 Saídas: transição do produto ou resultado final, atualização dos 

ativos de processos organizacionais; 
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5.1.2 EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

 

 A ferramenta Project Model Canvas apresentada a seguir um exemplo de 

solução para o gerenciamento da integração do projeto de construção do 

empreendimento sustentável. 

 

Figura 6 – Exemplo Project Model Canvas Construção de Empreendimento com Soluções 
Sustentáveis 

 

Fonte: adaptado pelo autor, Project Model Canvas, 2015. 
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5.2 Gerenciamento do Escopo 

 

5.2.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Conforme afirma (MELO, 2010, p. 35) “o gerenciamento do escopo inclui 

processo indispensáveis para garantir que o projeto inclua todo o trabalho 

necessário, e somente ele, para encerrar o projeto com sucesso”. 

 

Os processos de gerenciamento do escopo (PROJECT..., 2008): 

 Planejar o gerenciamento do escopo; 

 Coletar os Requisitos; 

 Definir o escopo; 

 Criar a EAP (Estrutura Analítica de Projeto); 

 Verificar o escopo; 

 Controlar o escopo. 

 

5.2.1.1 Planejar o gerenciamento do escopo 

 

Conforme ressalta (PROJECT..., 2008) O plano de gerenciamento do escopo 

do projeto define e documenta como a equipe do projeto irá definir, validar e 

controlar o escopo. 

 Entradas: plano de gerenciamento do projeto, termo de abertura de 

projeto, fatores ambientais da empresa, ativos de processos 

organizacionais, declaração do escopo do projeto; 

 Ferramentas e Técnicas: opinião dos especialistas, formulários e 

reuniões; 

 Saídas: plano de gerenciamento de escopo do projeto, plano de 

gerenciamento dos requisitos. 

 

5.2.1.2 Coletar os Requisitos 

 Conforme ressalta (PROJECT..., 2008, p. 105) “Processo de definir e 

documentar as funções e funcionalidades do projeto e do produto necessários para 

atender às necessidades e expectativas das partes interessadas”. 

 Entradas: termo de abertura de projeto, registro das partes 

interessadas; 
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 Ferramentas e Técnicas: entrevistas, dinâmicas de grupo, oficinas, 

técnicas de criatividade em grupo, questionário e pesquisas, 

observações, protótipos; 

 Saídas: documentação dos requisitos, plano de gerenciamento dos 

requisitos, matriz de rastreabilidade dos requisitos; 

 

5.2.1.3 Definir o escopo 

 

Conforme (PROJECT..., 2008, p. 112) “Definir o escopo é o processo de 

desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto. A preparação 

detalhada da declaração do escopo é crítica para o sucesso e baseia-se nas 

entregas principais, principais premissas e restrições que são documentadas durante 

a iniciação do projeto”. 

 Escopo do projeto: é o trabalho que devesse fazer para entregar o produto, 

serviço ou resultado. 

 Escopo do produto: é o detalhamento de todas as características, 

especificações, medidas e outros itens relevantes ao produto. 

 Entradas: termo de abertura de projeto, documentação dos 

requisitos, ativos de processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: opinião especializada, análise do produto, 

identificação de alternativas, oficinas; 

 Saídas: declaração do escopo do projeto, atualizações dos 

documentos do projeto. 

 

5.2.1.4 Criar a EAP (Estrutura Analítica de Projeto) 

  

Para Melo (2010, p. 41) “a EAP é uma decomposição hierárquica orientada a 

entregas do trabalho a ser executada pela equipe do projeto para realizar os 

objetivos do projeto e criar as entregas necessárias”. 

Conforme PROJECT (2008, p. 116) “Criar a EAP é o processo de subdivisão 

das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e de 

gerenciamento mais fácil”. 

 Entradas: declaração do escopo do projeto, documentação dos 

requisitos, ativos de processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: decomposição; 
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 Saída: EAP, dicionário da EAP, linha de base do escopo, 

atualizações dos documentos do projeto. 

 

5.2.1.5 Verificar o Escopo 

 

 Segundo (PROJECT..., 2008, p. 123) “verificar o escopo é o processo de 

formalização da aceitação das entregas concluídas do projeto”. 

 Entradas: plano de gerenciamento do projeto, documentação dos 

requisitos, matriz de rastreabilidade dos requisitos, entregas 

validadas; 

 Ferramentas e Técnicas: inspeção; 

 Saída: entregas aceitas, solicitações de mudança, atualização dos 

documentos do projeto.   

 

5.2.1.6 Controlar o Escopo 

 

Conforme informa (PROJECT..., 2008, p. 125) “É o processo de 

monitoramento do andamento do escopo do projeto e do produto e gerenciamento 

das mudanças feitas na linha de base do escopo”. 

 Entradas: plano de gerenciamento do projeto, informações sobre o 

desempenho do trabalho, documentação dos requisitos, matriz de 

rastreabilidade dos requisitos, ativos de processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: análise de variação; 

 Saída: medições de desempenho do trabalho, atualizações dos 

ativos de processos organizacionais, solicitações de mudança, 

atualizações do plano de gerenciamento do projeto, atualizações dos 

documentos do projeto.  

 

5.2.2 DESENVOLVIMENTO 

 

 Segue um ponto de vista do planejamento do escopo de empreendimentos 

autossustentáveis no Brasil. 



57 

 

5.2.2.1 Declaração preliminar do Escopo 

 

 Através da tomada de decisão para construção do empreendimento 

sustentável, inicia-se o Plano de Gerenciamento do Projeto, Plano de Gestão do 

Escopo, a começar com a Declaração do Escopo Preliminar.  

 

a) Descrição do Projeto 

 

Projeto de implantação de um empreendimento sustentável, tendo como 

ponto principal a aplicação de soluções sustentáveis, que principalmente 

economizem e reutilizem a água e gerem a própria energia demandada.  

 

b) Objetivo do Projeto 

 

S-Construir Empreendimento Autossustentável;                                                                          

M-Estouros de cronograma e orçamento <= 15%;                                                           

A-Através da validação do PGP pelo patrocinador e gerente do projeto;                                                  

R-Desde que nenhum princípio ambiental seja descumprido;                                         

T-Conquistar em 5 anos a independência das companhias de abastecimento. 

 

c) Justificativa do Projeto 

 

A crise hídrica e energética é considerada um problema que cada vez mais 

afeta os seres vivos. Sabe-se que quanto maior o conforto oferecido pelo 

imóvel, maior será o consumo de água e energia, entre outros gastos. A 

construção de empreendimentos que apresentem soluções sustentáveis vem 

para frenar a crise de escassez de recursos e gerar cada vez mais a 

independência das companhias de abastecimento. 

 

d) Expectativas do Cliente 

 

Visa um produto de qualidade com preço justo e objetivando o aumento da 

qualidade de vida e do conforto ambiental.  
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e) Premissas 

 

 O terreno será disponibilizado pelo patrocinador no início do projeto; 

 Campanhas de divulgação e promoção do projeto serão realizadas 

pela região; 

 Solução de reutilização de água e geração de energia; 

 As soluções instaladas terão garantia de 5 anos. 

 

f) Restrições 

 

 O prazo total da implantação não deverá exceder a 2 anos; 

 O custo total do Projeto não poderá exceder a R$ 1.500.000,00 

 O projeto deverá estar em conformidade com as legislações locais; 

 Mão-de-obra local e terceirizada deve estar em conformidade com 

as legislações trabalhistas. 

 

g) Orçamento Sumarizado 

 

 O projeto atingira o máximo de R$ 1.500.000,00. 

 

h) Riscos Inicias 

 

 Elevação no custo dos materiais; 

 Mudança de escopo; 

 Falta de mão-de-obra; 

 

5.2.2.2 Plano de Gerenciamento do Escopo 

 

 Os trabalhos a ser desenvolvido nos projetos de empreendimentos 

autossustentáveis estão documentados na Estrutura Analítica de Projeto Exemplo 

(EAP) e melhor descritas no dicionário da EAP.  

  

5.2.2.3 Estrutura Analítica de Projeto (EAP) 

 

 Representação do escopo do empreendimento sustentável em forma gráfica. 
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5.2.2.4 Dicionário da EAP 

 

ID Descrição na EAP Especificação da Entrega 

              Projeto: Construção de Empreendimento com Soluções Sustentáveis 

1 Gerenciamento do Projeto   

1.1 
Gerenciamento da 

Integração 
Deverá ser acompanhada pelo Gerente do Projeto, e apresentar 
seus objetivos, restrições, metas e premissas. 

1.2 Gerenciamento do Escopo 
Deverá ser acompanhada pelo Gerente do Projeto, e apresentar 
seus objetivos, restrições, metas e premissas. 

1.3 Gerenciamento do Tempo 
Deverá ser acompanhada pelo Gerente do Projeto, e apresentar 
seus objetivos, restrições, metas e premissas. 

1.4 Gerenciamento do Custo 
Deverá ser acompanhada pelo Gerente do Projeto, e apresentar 
seus objetivos, restrições, metas e premissas. 

1.5 
Gerenciamento da 

Qualidade 
Deverá ser acompanhada pelo Gerente do Projeto, e apresentar 
seus objetivos, restrições, metas e premissas. 

1.6 
Gerenciamento dos 

Recursos Humanos 
Deverá ser acompanhada pelo Gerente do Projeto, e apresentar 
seus objetivos, restrições, metas e premissas. 

1.7 
Gerenciamento da 

Comunicação 
Deverá ser acompanhada pelo Gerente do Projeto, e apresentar 
seus objetivos, restrições, metas e premissas. 

1.8 Gerenciamento dos Riscos 
Deverá ser acompanhada pelo Gerente do Projeto, e apresentar 
seus objetivos, restrições, metas e premissas. 
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1.9 
Gerenciamento das 

Aquisições 
Deverá ser acompanhada pelo Gerente do Projeto, e apresentar 
seus objetivos, restrições, metas e premissas. 

1.10 
Gerenciamento das Partes 

Interessadas 
Deverá ser acompanhada pelo Gerente do Projeto, e apresentar 
seus objetivos, restrições, metas e premissas. 

2 Projetos   

2.1 Anteprojeto   

2.1.1 
Levantamento 

Planialtimétrico 

Deverá apresentar cotas de nível, árvores, córregos e 
relacionados existentes, confrontantes e ponto mais baixo (RN 
Oficial) 

2.1.2 
Levantamento das Leis 

de Uso do Solo e Zoneamento 
Deverá ser entregue pela equipe de engenharia. 

2.1.3 
Apresentação do 

Anteprojeto 
Deverá ser entregue pela equipe de Arquitetura e Engenharia. 

2.1.4 Aceite do Anteprojeto Deverá ser aceito pelos dirigentes da Empresa. 

2.1.5 
Estudo de Viabilidade 

Econômica 
Deverá ser entregue em conformidade com as estratégias da 
empresa e com o acompanhamento da equipe de engenharia. 

2.2 Apresentação   

2.2.1 Mapa de Aquisições Deverá ser entregue pela equipe de engenharia. 
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2.2.2 
Apresentação do Projeto 

Urbanístico (Implantação) 
Deverá ser entregue pela equipe de Arquitetura e Engenharia. 

2.2.3 
Apresentação das 

Soluções Sustentáveis 
Deverá ser entregue pela equipe de Arquitetura e Engenharia 
especializada em soluções sustentáveis. 

2.2.4 
Aceite das 

Apresentações 
Deverá ser aceito pelos dirigentes da Empresa. 

2.3 
Aprovações em Órgãos 

Públicos 
  

2.4.1 
Elaboração dos 

Desenhos para Aprovação nos 
Órgãos Públicos 

Deverá ser acompanhada pelo gerente do projeto, gerente do 
empreendimento e equipe de Arquitetura Especializada. 
Validação conforme atendimento de 100% dos requisitos 
necessários. 

2.4.1 
Acompanhamento do 

Processo até a Liberação dos 
Alvarás 

Deverá ser acompanhada pelo gerente do projeto, gerente do 
empreendimento e equipe de Arquitetura Especializada. 
Validação conforme atendimento de 100% dos requisitos 
necessários. 

2.4.1 
Solicitação de 

Certificado de Vistoria de 
Conclusão de Obras (CVCO) 

Deverá ser acompanhada pelo gerente do projeto, gerente do 
empreendimento e equipe de Arquitetura e Engenharia 
Especializada. Validação conforme atendimento de 100% dos 
requisitos necessários. 

2.4.1 
Acompanhamento do 

Processo de Liberação do 
CVCO 

Deverá ser acompanhada pelo Engenheiro Responsável. 

2.4 Projeto Base   

2.4.1 
Projeto Base de 

Arquitetura 

Deverá ser acompanhada pelo gerente do projeto, gerente do 
empreendimento e equipe de Arquitetura Especializada. 
Validação conforme atendimento de 100% dos requisitos 
necessários. 

2.4.2 
Projeto Base de 

Urbanismo 

Deverá ser acompanhada pelo gerente do projeto, gerente do 
empreendimento e equipe de Arquitetura Especializada. 
Validação conforme atendimento de 100% dos requisitos 
necessários. 
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2.5 Projeto Executivo   

2.5.1 
Projeto Arquitetônico 

Executivo e Detalhamentos 

Deverá ser acompanhada pelo gerente do projeto, gerente do 
empreendimento e equipe de Engenharia. Validação conforme 
atendimento de 100% dos requisitos necessários. 

2.5.2 
Projeto Estrutural e 

Cálculos 

Deverá ser acompanhada pelo gerente do projeto, gerente do 
empreendimento e equipe de Engenharia. Validação conforme 
atendimento de 100% dos requisitos necessários. 

2.5.3 
Projeto Instalações 

Elétricas 

Deverá ser acompanhada pelo gerente do projeto, gerente do 
empreendimento e equipe de Engenharia. Validação conforme 
atendimento de 100% dos requisitos necessários. 

2.5.4 
Projeto Instalações 

Hidráulicas 

Deverá ser acompanhada pelo gerente do projeto, gerente do 
empreendimento e equipe de Engenharia. Validação conforme 
atendimento de 100% dos requisitos necessários. 

2.5.5 
Projeto de Solução para 

Geração Própria Elétrica 

Deverá ser acompanhada pelo gerente do projeto, gerente do 
empreendimento e equipe de Engenharia Especializada em 
Soluções de Geração Própria. Validação conforme atendimento 
de 100% dos requisitos necessários. 

2.5.6 
Projeto de Solução para 

Reutilização Hídrica 

Deverá ser acompanhada pelo gerente do projeto, gerente do 
empreendimento e equipe de Engenharia Especializada em 
Soluções de Reutilização de Água. Validação conforme 
atendimento de 100% dos requisitos necessários. 

2.5.7 
Projeto de Paisagismo e 

Iluminação 

Deverá ser acompanhada pelo gerente do projeto, gerente do 
empreendimento e equipe de Arquitetura Especializada. 
Validação conforme atendimento de 100% dos requisitos 
necessários. 

3 Construção   

3.1 Serviços Preliminares   

3.1.1 Topografia 

Deverá ser entregue em conformidade com o Projeto 
Planialtimético e Arquitetônico, Plano de Qualidade e condições 
de segurança. Sua aprovação definitiva está condicionada a 
liberação pela equipe de engenharia. 
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3.1.2 Terraplenagem 

Deverá ser entregue em conformidade com o Projeto 
Arquitetônico, Executivo e de Terraplenagem, Plano de 
Qualidade e condições de segurança. Sua aprovação definitiva 
está condicionada a liberação pela equipe de engenharia. 

3.1.3 Canteiro de Obras 
Deverá ser entregue em conformidade com o acompanhamento 
da equipe de engenharia. 

3.1.4 Instalações Provisórias 
Deverá ser entregue em conformidade com o acompanhamento 
da equipe de engenharia. 

3.1.5 
Fechamento dos 

Perímetros 
Deverá ser entregue em conformidade com o acompanhamento 
da equipe de engenharia. 

3.2 Infra-estrutura   

3.2.1 
Alimentação Elétrica e 

Hidráulica 

Deverá ser entregue em conformidade com o Projeto de 
Instalações Elétricas e Hidráulicas, Plano de Qualidade e 
condições de segurança. Sua aprovação definitiva está 
condicionada a liberação de funcionamento do empreendimento. 

3.2.2 Drenagem e Esgoto 

Deverá ser entregue em conformidade com o Projeto de 
Instalações Hidráulicas, Plano de Qualidade e condições de 
segurança. Sua aprovação definitiva está condicionada a 
liberação de funcionamento do empreendimento. 

3.2.3 Fundações 

Deverá ser entregue em conformidade com o Projeto Estrutural, 
Plano de Qualidade e condições de segurança. Sua aprovação 
definitiva está condicionada a liberação de funcionamento do 
empreendimento. 

3.3 Supra-estrutura   

3.3.1 Estrutura 

Deverá ser entregue em conformidade com o Projeto Estrutural, 
Plano de Qualidade e condições de segurança. Sua aprovação 
definitiva está condicionada a liberação pela equipe de 
engenharia. 

3.3.2 Vedação 

Deverá ser entregue em conformidade com o Projeto 
Arquitetônico e Executivo, Plano de Qualidade e condições de 
segurança. Sua aprovação definitiva está condicionada a 
liberação pela equipe de engenharia. 
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3.3.3 Instalações Elétricas 

Deverá ser entregue em conformidade com o Projeto de 
Instalações Elétricas, Plano de Qualidade e condições de 
segurança. Sua aprovação definitiva está condicionada a 
liberação de funcionamento do empreendimento. 

3.3.4 Instalações Hidráulicas 

Deverá ser entregue em conformidade com o Projeto de 
Instalações Hidráulicas, Plano de Qualidade e condições de 
segurança. Sua aprovação definitiva está condicionada a 
liberação de funcionamento do empreendimento. 

3.3.5 Emboco 
Deverá ser entregue em conformidade com o Projeto 
Construtivo, Plano de Qualidade e condições de segurança.  

3.3.6 Cobertura 
Deverá ser entregue em conformidade com o Projeto 
Construtivo, Plano de Qualidade e condições de segurança.  

3.4 Acabamentos   

3.4.1 Revestimentos 

Deverá ser entregue em conformidade com o Projeto 
Arquitetônico e Executivo, Plano de Qualidade e condições de 
segurança. Sua aprovação definitiva está condicionada a 
liberação pela equipe de engenharia. 

3.4.2 Portas e Esquadrias 

Deverá ser entregue em conformidade com o Projeto 
Arquitetônico e Executivo, Plano de Qualidade e condições de 
segurança. Sua aprovação definitiva está condicionada a 
liberação pela equipe de engenharia. 

3.4.3 Pintura 

Deverá ser entregue em conformidade com o Projeto 
Arquitetônico e Executivo, Plano de Qualidade e condições de 
segurança. Sua aprovação definitiva está condicionada a 
liberação pela equipe de engenharia. 

3.4.4 
Instalações Elétricas 

Acabamentos 

Deverá ser entregue em conformidade com o Projeto de 
Instalações Elétricas, Plano de Qualidade e condições de 
segurança. Sua aprovação definitiva está condicionada a 
liberação de funcionamento do empreendimento. 

3.4.5 
Instalações Hidráulicas 

Acabamentos 

Deverá ser entregue em conformidade com o Projeto de 
Instalações Hidráulicas, Plano de Qualidade e condições de 
segurança. Sua aprovação definitiva está condicionada a 
liberação de funcionamento do empreendimento. 
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3.4.6 Testes 

Deverá ser entregue em conformidade com o Projeto de 
Instalações Elétricas e Hidráulicas, Plano de Qualidade e 
condições de segurança. Sua aprovação definitiva está 
condicionada ao resultado positivo dos testes. 

3.5 Conclusão da Obra   

3.5.1 Limpeza Final 
Deverá ser entregue em conformidade com o Plano de 
Qualidade e condições de segurança. Sua aprovação definitiva 
está condicionada a fiscalização da equipe de engenharia. 

3.5.2 Vistoria da Certificação 
Deverá ser entregue em conformidade com o Plano de 
Certificação Green Building. Sua aprovação definitiva está 
condicionada a vistoria da equipe certificada. 

4 Marketing e Comercial   

4.1 Divulgação (mídia) 
Deverão ser registrados as ações tomadas e sua forma de 
abordagem, utilizando mecanismos de divulgação em mídia; 

4.2 Lançamento (evento) 
Deverão ser registrados as ações tomadas e sua forma de 
abordagem, utilizando serviço de empresa de eventos; 

4.3 Vendas (contrato) 
Deverão ser registrados as ações tomadas e sua forma de 
abordagem, utilizando assessoria de advogados e imobiliária. 

5 Encerramento   

5.1 Lições Aprendidas 
Deverá conter relatórios de todos os desvios do projeto e relato 
de feedback de todos os envolvidos, de terceiros ao cliente final. 

5.2 
Realizar feedback com a 

equipe do Projeto 
Deverá conter relato de feedback de todos da equipe do projeto. 
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5.3 
Controle dos 

Indicadores de Desempenho 

Contém as informações de resultado do projeto considerando a 
avaliação inicial e a avaliação atual da empresa, demonstrando 
os resultados das ações implementadas. Contém o termo de 
aceitação do projeto e o encerramento do contrato. 

 

5.2.2.5 Controle de Mudanças do Escopo  

 

 Deverá apresentar relatório de solicitação de mudanças, conforme abaixo: 

Figura 7 – Matriz de Solicitação de Mudança 

 

Fonte – www.escritoriodeprojetos.com 

 

5.3 Gerenciamento do Tempo 

 

5.3.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Conforme indica (PROJECT..., 2008, p. 129) “O gerenciamento do tempo do 

projeto inclui os processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto”. 

 Os processos de gerenciamento do tempo segundo (PROJECT..., 2008, p. 

129): 

 Definir as atividades; 

 Sequenciar as atividades; 

 Estimar os recursos das atividades; 

 Estimar as durações das atividades; 

 Desenvolver o cronograma; 

 Controlar o Cronograma. 

http://www.escritoriodeprojetos.com/
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Conforme comenta (PROJECT..., 2008, p. 129) “Esses processos interagem 

entre si e com processo de outras áreas de conhecimento”.  

 

5.3.1.1 Definir as atividades 

 

 Processo de identificação e documentação do trabalho a ser realizado para 

produzir as entregas do projeto, baseado na linha de base do escopo via pacotes de 

trabalho definidos na EAP. Processo esse que é de suma importância no 

planejamento, execução e controle do projeto, e por meio dele definem-se os 

trabalhos e recursos, ou seja, o orçamento, que serão necessários para encaminhar 

as entregas do projeto. 

 Entradas: plano de gerenciamento do cronograma, linha de base do 

escopo, fatores ambientais da empresa, ativos de processos 

organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: decomposição, planejamento em ondas 

sucessivas, opinião especializada; 

 Saída: lista das atividades, atributos das atividades, lista de marcos. 

 

 

5.3.1.2 Sequenciar as atividades 

 

 Conforme demonstra (PROJECT..., 2008, p. 136) “Sequenciar as atividades é 

o processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as 

atividades do projeto. Essas são sequenciadas usando relações lógicas. Cada 

atividade e marco, com exceção do primeiro e do último, são conectados a pelo 

menos um predecessor e um sucessor”. 

 Entradas: lista das atividades, atributos das atividades, lista de 

marcos, declaração do escopo do projeto, ativos de processos 

organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: método do diagrama de precedência 

(MDP), determinação de dependência, aplicação de antecipações e 

esperas, modelos de diagrama de rede de cronograma; 
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 Saída: diagrama de rede do cronograma do projeto, atualizações 

dos documentos do projeto. 

 

5.3.1.3 Estimar os recursos das atividades 

 

 Determinação do tipo e quantidade dos recursos para cada atividade. Para 

Melo (2010, p.53), “Todos os projetos necessitam de recursos, sejam eles materiais, 

equipamentos, pessoas, pois eles são indispensáveis para completar os trabalhos 

do projeto”. 

Segundo redige (PROJECT..., 2008, p. 141) “Estimar os recursos das 

atividades é o processo de estimativa dos tipos e quantidades de material, pessoas, 

equipamentos ou suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade”. 

 Entradas: lista das atividades, atributos das atividades, calendários 

dos recursos, fatores ambientais da empresa, ativos de processos 

organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: opinião especializada, análise de 

alternativas, dados publicados para auxilio e estimativas, estimativas 

“bottom-up”, software de gerenciamento de projetos; 

 Saída: requisitos de recursos das atividades, estrutura analítica dos 

recursos, atualizações dos documentos do projeto.  

  

5.3.1.4 Estimar a duração das atividades 

 

Conforme explica (PROJECT..., 2008, p. 146) “Estimar as durações das 

atividades é o processo de estimativa do número de períodos de trabalho que serão 

necessários para terminar as atividades especificadas com os recursos estimados”. 

  

 Entradas: lista das atividades, atributos das atividades, requisitos de 

recursos das atividades, calendários dos recursos, declaração do 

escopo do projeto, fatores ambientais da empresa, ativos de 

processos organizacionais; 
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 Ferramentas e Técnicas: opinião especializada, estimativa análoga, 

estimativa paramétrica, estimativa de três pontos, análise das 

reservas; 

 Saída: estimativa de duração das atividades, atualizações dos 

documentos do projeto.  

 

5.3.1.5 Desenvolver o cronograma 

 

O processo iterativo se torna organizado quando da utilização de software 

para desenvolver o cronograma, inclui-se a data de início e de término de cada 

atividade, se a atividade depende de outra atividade para ser desenvolvida, 

chamada de sucessora, ou se essa atividade é pré-requisito para outra, chamada de 

predecessora e os recursos que estão vinculados a uma ou mais atividades e suas 

restrições. O cronograma pode ser apresentado em diferentes formas, por exemplo, 

gráfico de barras, de marcos ou de rede. 

Segundo descreve (PROJECT..., 2008, p. 152) 

 Entradas: lista das atividades, atributos das atividades, diagrama de 

rede do cronograma do projeto, requisitos de recursos das 

atividades, calendário dos recursos, estimativas de duração das 

atividades, declaração do escopo do projeto, fatores ambientais da 

empresa, ativos de processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: análise de rede do cronograma, método do 

caminho crítico, método da corrente crítica, nivelamento de recursos, 

análise de cenário “e se”, aplicação de antecipações e esperas, 

compressão de cronograma, ferramenta para elaboração de 

cronograma; 

 Saída: cronograma do projeto, linha de base do cronograma, dados 

do cronograma, atualizações dos documentos do projeto.  
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5.3.1.6 Controlar o cronograma 

 

 Através de avaliação da situação atual do cronograma do projeto, como por 

exemplo o acompanhamento mensal de produção do projeto, monitoram-se as 

variações em relação ao planejado (linha de base), gerenciam-se as mudanças 

ocorridas e estipulam-se soluções para não afetar a duração planejada do projeto. 

Conforme (PROJECT..., 2008, p. 160) 

 Entradas: plano de gerenciamento do projeto, cronograma do 

projeto, informações sobre o desempenho do trabalho, ativos de 

processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: análise de desempenho, análise de 

variação, software de gerenciamento de projetos, nivelamento de 

recursos, análise “e se”, ajuste de antecipações e esperas, 

compressão do cronograma, ferramentas de elaboração de 

cronograma; 

 Saída: medições de desempenho do trabalho, atualizações dos 

ativos de processos organizacionais, solicitações de mudança, 

atualizações do plano de gerenciamento do projeto, atualizações dos 

documentos do projeto; 

 

5.4 Gerenciamento do Custo 

 

5.4.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para (PROJECT..., 2008, p. 165) “O gerenciamento dos custos do projeto 

inclui os processos envolvidos em estimativas, orçamentos e controle dos custos, de 

modo que p projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado”. 

 Os processos de gerenciamento do custo (PROJECT..., 2008, p. 165): 

 Estimar os custos; 

 Determinar o orçamento; 

 Controlar os custos; 
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5.4.1.1 Estimar os custos 

 

Para (PROJECT..., 2008, p. 168) “Estimar os custos é o processo de 

desenvolvimento de uma estimativa dos recursos monetários necessários para 

executar as atividades do projeto”.  

 Entradas: linha de base do escopo, cronograma do projeto, plano de 

recursos humanos, registro de riscos, fatores ambientais da 

empresa, ativos de processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: opinião especializada, estimativa análoga, 

estimativa paramétrica, estimativa “bottom-up”, estimativas de três 

pontos, análise de reservas, custo da qualidade, software de 

estimativa de gerenciamento de projetos, análise de proposta de 

fornecedor; 

 Saída: estimativa de custos das atividades, bases das estimativas, 

atualizações dos documentos do projeto. 

 

5.4.1.2 Determinar o orçamento 

 

Conforme (PROJECT..., 2008, p. 174) “Determinar o orçamento é o processo 

de agregação dos custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho 

para estabelecer uma linha de base dos custos autorizada”. 

 Entradas: estimativas de custos das atividades, bases de 

estimativas, linha de base do escopo, cronograma do projeto, 

calendários dos recursos, contratos, ativos de processos 

organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: agregação de custos, análise de reservas, 

opinião especializada, relações históricas, reconciliação dos limites 

de recursos financeiros; 

 Saída: linha de base do desempenho de custos, requisitos de 

recursos financeiros do projeto, atualizações dos documentos do 

projeto. 
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5.4.1.3 Controlar os custos 

 

 Conforme informa (PROJECT..., 2008, p. 179) “Controlar os custos é o 

processo de monitoramento do progresso do projeto par atualização do seu 

orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base dos custos”. 

 Entradas: plano de gerenciamento do projeto, requisitos de recursos 

financeiros do projeto, informações sobre o desempenho do 

trabalho, ativos de processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: gerenciamento do valor agregado, índice 

do desempenho para término (IDPT), análise de desempenho, 

análise de variação, software de gerenciamento de projetos; 

 Saída: medições de desempenho do trabalho, previsões do 

orçamento, atualizações dos ativos de processos organizacionais, 

solicitações de mudança, atualizações do plano de gerenciamento 

do projeto, atualizações dos documentos do projeto. 

 

5.5 Gerenciamento da Qualidade 

 

5.5.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Informa (PROJECT..., 2008, p. 189) que “o gerenciamento da qualidade do 

projeto inclui os processos e as atividades da organização executora que 

determinam as políticas de qualidade, os objetivos e as responsabilidades, de modo 

que o projeto satisfaça às necessidades para as quais foi empreendido. 

Os padrões da qualidade podem ser estabelecidos, como mínimo para aceite, 

pelos investidores do projeto, os quais tem a opção de criar um conselho de 

diretores, que estabelece a metodologia para projetos sustentáveis, por exemplo. 

A política da qualidade e os objetivos da qualidade são estabelecidos para 
proporcionar um foco para direcionar a organização. Ambos determinam os 
resultados desejados e auxiliam a organização na aplicação de seus 
recursos para alcançar esses resultados. A política da qualidade fornece 
uma estrutura para estabelecer e analisar criticamente os objetivos da 
qualidade, os objetivos da qualidade precisam ser consistentes com a 
política da qualidade e o comprometimento para melhoria continua, e o 
atingimento desses objetivos deve ser mensurável. O cumprimento dos 
objetivos da qualidade pode ter impacto positivo na qualidade do produto, 
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na eficácia operacional e no desempenho financeiro, conduzindo assim a 
satisfação e confiança das partes interessadas (ABNT NBR ISSO 
9000:2005). 

 

Os processos de gerenciamento da qualidade (PROJECT..., 2008): 

 Planejar a qualidade; 

 Realizar a garantia da qualidade; 

 Realizar o controle da qualidade; 

 

 

5.5.1.1 Planejar a qualidade 

 

Destaca (PROJECT..., 2008, p. 192) que “planejar a qualidade é processo de 

identificação dos padrões e/ou padrões de qualidade do projeto e do produto, além 

da documentação de como o projeto demonstrará a conformidade. 

 

É necessário garantir que o plano da qualidade esteja diretamente vinculado 

com as políticas e padrões da qualidade da empresa e é através de critérios de 

aceitação estabelecidos que a garantia da qualidade é cumprida. 

Conforme (PROJECT..., 2008, p. 192) 

 Entradas: linha de base do escopo, registro das partes interessadas, 

linha de base do desempenho de custos, linha de base do 

cronograma, registro de riscos, fatores ambientais da empresa, 

ativos de processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: análise de custo-benefício, custo da 

qualidade, gráficos da qualidade, brenchmarking, projeto de 

experimentos, amostragem estatística, elaboração de fluxogramas, 

metodologias proprietárias de gerenciamento da qualidade, 

ferramentas adicionais de planejamento da qualidade; 

 Saída: plano de gerenciamento da qualidade, métricas da qualidade, 

lista de verificação da qualidade, plano de melhorias no processo, 

atualizações dos documentos do projeto.  
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5.5.1.2 Realizar a garantia da qualidade 

 

 Orienta (PROJECT..., 2008, p. 201) que “realizar a garantia da qualidade é o 

processo de auditoria dos requisitos de qualidade e dos resultados das medições do 

controle da qualidade para garantir que sejam usados os padrões de qualidade e 

definições operacionais apropriados”. 

 Entradas: plano de gerenciamento do projeto, métricas da qualidade, 

informações sobre o desempenho do trabalho, medições do controle 

da qualidade; 

 Ferramentas e Técnicas: ferramentas e técnicas de planejar a 

qualidade e realizar o controle da qualidade, auditorias da qualidade, 

análise de processos; 

 Saída: atualização dos ativos de processos organizacionais, 

solicitações de mudança, atualizações do plano de gerenciamento 

do projeto, atualizações dos documentos do projeto.  

 

5.5.1.3 Realizar o controle da qualidade 

 

 Conforme (PROJECT..., 2008, p. 206) “Realizar o controle da qualidade é o 

processo de monitoramento e registro dos resultados da execução das atividades de 

qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças necessárias. O 

controle da qualidade é realizado durante todo o projeto”. 

 Entradas: plano de gerenciamento do projeto, métricas da qualidade, 

lista de verificação da qualidade, medições de desempenho do 

trabalho, relatórios de solicitações de mudança aprovadas, entregas, 

ativos de processos organizacionais;  

 Ferramentas e Técnicas: diagrama de causa e efeito, gráficos de 

controle, fluxogramas, histograma, diagrama de Pareto, gráfico de 

execução, diagrama de dispersão, amostragem estatística, 

inspeção, revisão das solicitações de mudança aprovadas; 

 Saída: medições do controle da qualidade, mudanças validadas, 

entregas validadas, atualização dos ativos de processos 
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organizacionais, solicitações de mudança, atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto, atualizações dos documentos do projeto.  

 

5.6 Gerenciamento dos Recursos Humanos 

 

5.6.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

  

Informa (PROJECT..., 2008, p. 215) que “o gerenciamento dos recursos 

humanos do projeto inclui os processos que organizam e gerenciam a equipe do 

projeto. A equipe do projeto consiste nas pessoas com papéis e responsabilidades 

dignadas para a conclusão do projeto”. 

 Os processos de gerenciamento dos recursos humanos (PROJECT..., 2008, 

p. 215): 

 Desenvolver o plano de recursos humanos; 

 Mobilizar a equipe do projeto; 

 Desenvolver a equipe do projeto; 

 Gerenciar a equipe do projeto. 

 

5.6.1.1 Desenvolver o plano de recursos humanos 

 

 Conforme (PROJECT..., 2008, p. 218) “Desenvolver o plano de recursos 

humanos é o processo de identificar e documentar papéis, responsabilidades, 

habilidades necessárias do projeto, e criar um plano de gerenciamento pessoal”. 

 Entradas: requisitos de recursos das atividades, fatores ambientais 

da empresa, ativos de processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: organogramas e descrições de cargos, 

rede de relacionamentos, teoria organizacional; 

 Saída: plano de recursos humanos;  

 

5.6.1.2 Mobilizar a equipe do projeto 

 

 Para (PROJECT..., 2008, p. 225) “Mobilizar a equipe do projeto é o processo 

de confirmação da disponibilidade dos recursos humanos e obtenção da equipe 

necessária para concluir as designações do projeto”. 
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 Entradas: plano de gerenciamento do projeto, fatores ambientais da 

empresa, ativos de processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: pós-designação, negociação, contratação, 

equipes virtuais; 

 Saída: designações do pessoal do projeto, calendários dos recursos, 

atualizações do plano de gerenciamento do projeto.  

 

5.6.1.3 Desenvolver a equipe do projeto 

 

 Conforme (PROJECT..., 2008, p. 229) “Desenvolver a equipe do projeto é o 

processo de melhoria de competências, interação e ambiente global da equipe para 

aprimorar o desempenho do projeto. Os gerentes de projetos devem adquirir 

habilidades para identificar, construir, manter, motivar, liderar e inspirar as equipes 

de projetos a alcançar um alto desempenho da equipe e cumprir os objetivos do 

projeto”. 

 Entradas: designações do pessoal do projeto, plano de 

gerenciamento do projeto, calendários dos recursos; 

 Ferramentas e Técnicas: habilidades interpessoais, treinamento, 

atividades de construção da equipe, regras básicas, agrupamento, 

reconhecimento e recompensas; 

 Saída: avaliações do desempenho da equipe, atualizações dos 

fatores ambientais da empresa.  

 

5.6.1.4 Gerenciar a equipe do projeto 

 

 Destaca (PROJECT..., 2008, p. 236) que “gerenciar a equipe do projeto é o 

processo de acompanhar o desempenho de membros da equipe, fornecer feedback, 

resolver questões e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto”. 

 Entradas: designações do pessoal do projeto, plano de 

gerenciamento do projeto, avaliações do desempenho da equipe, 

relatórios de desempenho, ativos de processos organizacionais; 
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 Ferramentas e Técnicas: observações e conversas, avaliações de 

desempenho do projeto, gerenciamento de conflitos, registro de 

questões, habilidades interpessoais; 

 Saída: atualizações dos fatores ambientais da empresa, 

atualizações dos ativos de processos organizacionais, solicitações 

de mudança, atualizações do plano de gerenciamento do projeto. 

 

5.7 Gerenciamento da Comunicação 

 

5.7.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Conforme (PROJECT..., 2008, p. 243) “O gerenciamento das comunicações 

do projeto inclui os processos necessários para assegurar que as informações do 

projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e 

organizadas de maneira oportuna e apropriada”. 

 Os processos de gerenciamento da comunicação (PROJECT..., 2008, p. 243): 

 Identificar as partes interessadas; 

 Planejar as comunicações; 

 Distribuir as informações; 

 Gerenciar as expectativas das partes interessadas; 

 Reportar o desempenho. 

 

5.7.1.1 Identificar as partes interessadas 

 

 Conforme (PROJECT..., 2008, p. 243) “É o processo de identificar as pessoas 

ou organizações que podem ser afetadas pelo projeto e de documentar as 

informações relevantes relacionadas aos seus interesses, envolvimento e impacto 

no sucesso do projeto”. 

 Entradas: termo de abertura do projeto, documentos de aquisição, 

fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: análise das partes interessadas, opinião 

especializada; 
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 Saída: registro das partes interessadas, estratégias para 

gerenciamento das partes interessadas.  

 

5.7.1.2 Planejar as comunicações 

 

 Segundo (PROJECT..., 2008, p. 251) “Planejar as comunicações é o processo 

de determinar as necessidades de informação das partes interessadas no projeto e 

definir uma abordagem de comunicação”. 

 Entradas: registro das partes interessadas, estratégia para 

gerenciamento das partes interessadas, fatores ambientais da 

empresa, ativos de processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: análise de requisitos das comunicações, 

tecnologia das comunicações, modelos de comunicações, métodos 

de comunicação; 

 Saída: plano de gerenciamento das comunicações, atualizações dos 

documentos do projeto.  

 

5.7.1.3 Distribuir as informações 

 

Descreve (PROJECT..., 2008, p. 258) que “é o processo de colocar as 

informações necessárias à disposição das partes interessadas no projeto, conforme 

planejado”. 

 Entradas: plano de gerenciamento do projeto, relatórios de 

desempenho, ativos de processos organizacionais;  

 Ferramentas e Técnicas: métodos de comunicação, ferramentas de 

distribuição das informações; 

 Saída: atualizações dos ativos de processos organizacionais.  

 

5.7.1.4 Gerenciar as expectativas das partes interessadas 

 

 Conforme (PROJECT..., 2008, p. 261) “Gerenciar as expectativas das partes 

interessadas é o processo de comunicação e interação com as partes interessadas 
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para atender às suas necessidades e solucionar as questões à medida que 

ocorrem”. 

 Entradas: registro das partes interessadas, estratégia para 

gerenciamento das partes interessadas, plano de gerenciamento do 

projeto, registro das questões, registro das mudanças, ativos de 

processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: métodos de comunicação, habilidades 

interpessoais, habilidades de gerenciamento; 

 Saída: atualizações dos ativos de processos organizacionais, 

solicitações de mudança, atualizações do plano de gerenciamento 

do projeto, atualizações dos documentos do projeto. 

 

5.7.1.5 Reportar o desempenho 

 

 Conforme (PROJECT..., 2008, p. 266) “Reportar o desempenho é o processo 

de coleta e distribuição de informações sobre o desempenho, inclusive relatórios de 

andamento, medições do progresso e previsões”. 

 Entradas: plano de gerenciamento do projeto, informações sobre o 

desempenho do trabalho, medições de desempenho do trabalho, 

previsões do orçamento, ativos de processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: análise de variação, métodos de previsão, 

métodos de comunicação, sistemas de distribuição de informações; 

 Saída: relatórios de desempenho, atualizações dos ativos de 

processos organizacionais, solicitações de mudança.  

 

5.8 Gerenciamento dos Riscos 

 

5.8.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Aponta (PROJECT..., 2008, p. 273) dizendo que “o gerenciamento dos riscos 

do projeto inclui os processos de planejamento, identificação, análise, planejamento 

de respostas, monitoramento e controle de riscos de um projeto. Os objetivos do 
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gerenciamento dos riscos são aumentar a probabilidade e o impacto os eventos 

positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos projeto”. 

Os processos de gerenciamento dos riscos (PROJECT...,2008, p. 273): 

 Planejar o gerenciamento de riscos; 

 Identificar os riscos; 

 Realizar a análise qualitativa dos riscos; 

 Realizar a análise quantitativa dos riscos; 

 Planejar as respostas aos riscos; 

 Monitorar e controlar os riscos. 

 

 

5.8.1.1 Planejar o gerenciamento de riscos 

 

Para (PROJECT..., 2008, p. 276) “Planejar o gerenciamento dos riscos é o 

processo de definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos 

de um projeto”. 

 Entradas: declaração do escopo do projeto, plano de gerenciamento 

dos custos, plano de gerenciamento do cronograma, plano de 

gerenciamento das comunicações, fatores ambientais da empresa, 

ativos de processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: reuniões de planejamento e análise; 

 Saídas: plano de gerenciamento dos riscos. 

 

5.8.1.2 Identificar os riscos 

 

 Diz (PROJECT..., 2008, p. 282) que “identificar os riscos é o processo de 

determinação dos riscos que podem afetar o projeto e o de documentação de suas 

características”. 

 Entradas: plano de gerenciamento dos riscos, estimativas de custos 

das atividades, estimativa de duração das atividades, linha de base 

do escopo, registro das partes interessadas, plano de gerenciamento 

dos custos, plano de gerenciamento do cronograma, plano de 

gerenciamento da qualidade, documentos do projeto, fatores 

ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais; 



82 

 

 Ferramentas e Técnicas: revisões de documentação, técnicas de 

coleta de informações, análise de listas de verificação, análise de 

premissas, técnicas de diagramas, análise de forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças (SWOT), opinião especializada; 

 Saídas: registro de riscos. 

 

5.8.1.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos 

 

 Salienta (PROJECT..., 2008, p. 289) que “realizar a análise qualitativa dos 

ricos é o processo de priorização de riscos para análise ou ação adicional através da 

avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto”. 

 Entradas: registro dos riscos, plano de gerenciamento dos riscos, 

declaração do escopo do projeto, ativos de processos 

organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: avaliação de probabilidade e impacto de 

riscos, matriz de probabilidade e impacto, avaliação da qualidade 

dos dados sobre riscos, categorização de riscos, avaliação da 

urgência dos riscos, opinião especializada; 

 Saídas: atualizações do registro dos riscos. 

 

5.8.1.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos 

 

 Informa (PROJECT..., 2008, p. 294) que “realizar a análise quantitativa dos 

riscos é o processo de analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos 

objetivos gerais do projeto. A análise quantitativa é realizada nos riscos que foram 

priorizados pela análise qualitativa dos riscos como tendo impacto potencial e 

substancial nas demandas concorrentes do projeto”. 

 Entradas: registro dos riscos, plano de gerenciamento dos riscos, 

plano de gerenciamento dos custos, plano de gerenciamento do 

cronograma, ativos de processos organizacionais; 
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 Ferramentas e Técnicas: técnicas de coleta e apresentação de 

dados, técnicas de modelagem e análise quantitativa de riscos, 

opinião especializada; 

 Saída: atualizações dos registros de riscos. 

 

5.8.1.5 Planejar as respostas aos riscos 

 

 Para (PROJECT..., 2008, p. 301) “Planejar as respostas aos riscos é o 

processo de desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e 

reduzir as ameaças aos objetivos do projeto”. 

 Entradas: registro dos riscos, plano de gerenciamento dos riscos; 

 Ferramentas e Técnicas: estratégias para riscos negativos ou 

ameaças, estratégias para riscos positivos ou oportunidades, 

estratégias de respostas de contingência, opinião especializada; 

 Saída: atualizações do registro dos riscos, decisões contratuais 

relacionadas a riscos, atualizações do plano de gerenciamento do 

projeto, atualizações dos documentos do projeto. 

 

5.8.1.6 Monitorar e controlar os riscos 

 

 Alerta (PROJECT..., 2008, p. 308) que “monitorar e controlar os riscos é o 

processo de implementação dos planos de respostas aos riscos, acompanhamento 

dos riscos identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação de novos 

riscos e avaliação da eficácia do processo de riscos durante todo o projeto”. 

 Entradas: registro das partes interessadas, estratégia para 

gerenciamento das partes interessadas, plano de gerenciamento do 

projeto, registro das questões, registro das mudanças, ativos de 

processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: métodos de comunicação, habilidades 

interpessoais, habilidades de gerenciamento; 
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 Saída: atualizações dos ativos de processos organizacionais, 

solicitações de mudança, atualizações do plano de gerenciamento 

do projeto, atualizações dos documentos do projeto. 

 

5.9 Gerenciamento das Aquisições 

 

5.9.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Conforme (PROJECT..., 2008, p. 313) “O gerenciamento das aquisições 

do projeto inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, 

serviços ou resultados externos à equipe do projeto. A organização pode ser tanto o 

comprador como o vendedor dos produtos, serviços ou resultados de um projeto”. 

 Os processos de gerenciamento das aquisições (PROJECT..., 2008, p. 313): 

 Planejar as aquisições; 

 Conduzir as aquisições; 

 Administrar as aquisições; 

 Encerrar as aquisições. 

 

5.9.1.1 Planejar as aquisições 

 

 Para (PROJECT..., 2008, p. 316) “Planejar as aquisições é o processo de 

documentação das decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e 

identificando fornecedores em potencial. Identifica também as necessidades do 

projeto que podem, ou devem ser melhor atendidas com a aquisição de produtos, 

serviços ou resultados fora da organização do projeto, em comparação com as 

necessidades do projeto que podem ser efetuadas pela equipe do projeto”. 

 Entradas: linha de base do escopo, documentação dos requisitos, 

acordos de cooperação, registro dos riscos, decisões contratuais 

relacionadas a riscos, requisitos de recursos das atividades, 

cronograma do projeto, estimativa de custos das atividades, linha de 

base do desempenho de custos, fatores ambientais da empresa, 

ativos de processos organizacionais; 
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 Ferramentas e Técnicas: análise de fazer ou comprar, opinião 

especializada, tipos de contratos; 

 Saída: plano de gerenciamento das aquisições, declarações do 

trabalho das aquisições, decisões de fazer ou comprar, documentos 

de aquisição, critérios para seleção de fontes, solicitações de 

mudança. 

 

5.9.1.2 Conduzir as aquisições 

 

 Segundo (PROJECT..., 2008, p. 328) “Conduzir as aquisições é o processo de 

obtenção de respostas de fornecedores, seleção de um fornecedor e adjunção de 

um contrato. Nesse processo, a equipe receberá licitações ou propostas e aplicará 

critérios de seleção previamente definidos para escolher um ou mais fornecedores 

que sejam qualificados para realizar o trabalho e aceitáveis como fornecedor”. 

 Entradas: plano de gerenciamento do projeto, documentos de 

aquisição, critérios para seleção de fontes, lista dos fornecedores 

qualificados, propostas dos fornecedores, documentos do projeto, 

decisões de fazer ou comprar, acordos de cooperação, ativos de 

processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: reuniões com licitantes, técnicas de 

avaliação de propostas, estimativas independentes, opinião 

especializada, publicidade, pesquisa na internet, negociações das 

aquisições; 

 Saída: fornecedores selecionados, adjunção do contrato de 

aquisição, calendários dos recursos, solicitações de mudança, 

atualizações do plano de gerenciamento do projeto, atualizações dos 

documentos do projeto. 
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5.9.1.3 Administrar as aquisições 

 

 Conforme (PROJECT..., 2008, p. 335) “Administrar as aquisições é o processo 

de gerenciar as relações de aquisição, monitorar o desempenho do contrato e fazer 

mudanças e correções conforme necessário. 

 Entradas: documentos de aquisição, plano de gerenciamento do 

projeto, contrato, relatórios de desempenho, solicitações de 

mudança aprovadas, informações sobre o desempenho do trabalho; 

 Ferramentas e Técnicas: sistema de controle de mudanças no 

contrato, análise de desempenho das aquisições, inspeções e 

auditorias, relatórios de desempeno, sistemas de pagamento, 

administração de reinvindicações, sistema de gerenciamento dos 

registros; 

 Saída: documentos de aquisição, atualizações dos ativos de 

processos organizacionais, solicitações de mudança, atualizações 

do plano de gerenciamento do projeto. 

 

5.9.1.4 Encerrar as aquisições 

 

 Alerta (PROJECT..., 2008, p. 341) que “encerrar as aquisições é o processo 

de finalização de cada aquisição do projeto. Como envolve verificar se todo o 

trabalho e as entregas são aceitáveis, serve de apoio ao processo de encerramento 

do projeto ou a fase. 

 Entradas: plano de gerenciamento do projeto, documentos de 

aquisição; 

 Ferramentas e Técnicas: auditorias de aquisições, acordos 

negociados, sistema de gerenciamento de registros; 

 Saída: aquisições encerradas, atualizações dos ativos de processos 

organizacionais. 
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5.10 Gerenciamento das Partes Interessadas 

 

5.10.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Os processos de gerenciamento das partes interessadas (PROJECT..., 2013): 

 Identificar as partes interessadas; 

 Planejar o gerenciamento das partes interessadas; 

 Gerenciar engajamento das partes interessadas; 

 Controlar engajamento das partes interessadas. 

 

 

5.10.1.1 Identificar as partes interessadas 

 

 Conforme (PROJECT..., 2013) Identificar as partes interessadas é o processo 

de identificação de todas as pessoas ou organizações que podem ser afetadas pelo 

projeto e documentação das informações relevantes relacionadas aos seus 

interesses, envolvimento e impacto no sucesso do projeto. 

 Entradas: termo de abertura do projeto, documentos de aquisição, 

fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: análise das partes interessadas, opinião 

especializada, reuniões; 

 Saída: registro das partes interessadas. 

 

5.10.1.2 Planejar o gerenciamento das partes interessadas 

 

 Segundo (PROJECT..., 2013) Planejar o gerenciamento das partes 

interessadas tem como objetivo desenvolver estratégias para quebrar as resistências 

das partes interessadas e garantir seu engajamento no projeto. 

 Entradas: plano de gerenciamento do projeto, registro das partes 

interessadas, fatores ambientais da empresa, ativos de processos 

organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: opinião especializada, reuniões, técnicas 

analíticas; 
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 Saída: plano de gerenciamento das partes interessadas, 

atualizações dos documentos do projeto. 

 

5.10.1.3 Gerenciar engajamento das partes interessadas 

 

 Informa (PROJECT..., 2013) que gerenciar o engajamento das partes 

interessadas é o processo de comunicação e interação com as partes interessadas 

para atender às suas necessidades e solucionar as questões à medida que ocorrem. 

 Entradas: plano de gerenciamento das partes interessadas, plano de 

gerenciamento das comunicações, registros das mudanças, ativos 

de processos organizacionais; 

 Ferramentas e Técnicas: métodos de comunicação, habilidades 

interpessoais, habilidades de gerenciamento; 

 Saída: registro das questões, solicitações de mudança, atualizações 

do plano de gerenciamento do projeto, atualizações dos documentos 

do projeto, atualizações dos ativos de processos organizacionais. 

 

5.10.1.4 Controlar engajamento das partes interessadas 

 

 Conforme (PROJECT..., 2013) Controlar o engajamento das partes 

interessadas tem como objetivo monitorar os relacionamentos entre as partes 

interessadas e ajustar as estratégias para engajar as partes interessadas eliminando 

resistências e aumentando o suporte ao projeto.  

 Entradas: plano de gerenciamento do projeto, registro das questões, 

dados sobre o desempenho do trabalho, documentos do projeto; 

 Ferramentas e Técnicas: sistema de gerenciamento da informação, 

opinião especializada, reuniões; 

 Saída: informações sobre o desempenho do trabalho, solicitações de 

mudança, atualizações do plano de gerenciamento do projeto, 

atualizações dos documentos do projeto, atualizações dos ativos de 

processos organizacionais. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O estudo avaliou a importância do gerenciamento das áreas de 

conhecimento para qualquer projeto, o foco do estudo foi demonstrar a gestão do 

escopo, como também o embasamento para tomada de decisão como estratégia 

fundamental para o sucesso.  

O setor da construção civil está em permanente luta para enfrentar as 

barreiras impostas pela sociedade, porém hoje as empresas têm dificuldade de 

assimilar a relação da construção sustentável com a falta de benefício financeiro 

direto e imediato para seus negócios. Portanto as empresas que já adquiriram 

maturidade, constroem empreendimentos autossustentáveis, logo a percepção e 

opinião dos consumidores brasileiros, que procuram melhor qualidade de vida e 

conforto ambiental, são favoráveis a este tipo de empreendimento, lembrando que 

existem resultados não econômicos, que também são satisfatórios ao cliente. 

A tomada de decisão é um processo que elenca a identificação do problema, 

dos critérios, da forma de elaborar, de analisar e de escolher alternativas, 

verificando a eficácia da decisão. Na escolha positiva de construir 

empreendimentos sustentáveis, leva-se em conta a verificação de viabilidade com 

Taxa Interna de Retorno (TIR) maior que a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) e 

Valor Presente Líquido (VPL) positivo. O tempo de retorno do capital investido nas 

soluções sustentáveis e a independência dos consórcios que administram o 

abastecimento também levam a decisão afirmativa. 

Observa-se que a população das regiões rurais tem forte tendência em 

migrar para regiões mais urbanizadas, com a busca por maior conforto, o consumo 

dos recursos caminham diretamente proporcionais. 

Entende-se que a responsabilidade dos profissionais tais como arquitetos e 

engenheiros tende a aumentar, uma vez que o consumo de energia, água, entre 

outros, será diretamente proporcional ao aumento da população.    

No conceito sustentabilidade, os principais pontos observados são: a questão 

da economia e reutilização da água, geração própria de energia buscando redução 

no gasto, coleta seletiva dos resíduos, fatores esses que associados a 
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preocupação ambiental fazem a diferença no projeto em prol da comunidade e ao 

meio ambiente.       

Ressalta-se que a instalação de soluções sustentáveis em um 

empreendimento traz benefícios e economia financeira a longo prazo, porém o 

consumo consciente deve andar atrelado a essas soluções, assim há a possibilidade 

de existir um ambiente sustentável à sociedade. 

O estudo fica em aberto para quem eventualmente possa querer contribuir 

com maiores informações, inclusive no surgimento de novas tecnologias e processos 

de gerenciamento. 
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