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Resumo 

As pequenas empresas representam uma porcentagem significativa do setor da construção 

civil, muito importante para a economia brasileira. Considerando a grande competitividade e 

grau de exigência dos consumidores, combinado com a falta de planejamento na gestão de 

contratos, comum nesse ambiente, surge à necessidade de melhoria nos processos de gestão e 

padrões administrativos. Os engenheiros gerentes de contrato precisam estar cada vez mais 

preparados para as mudanças do mercado, onde a boa gestão de projetos aparece como uma 

ferramenta de planejamento e controle dos empreendimentos, como também uma vantagem 

competitiva para as empresas. O presente estudo tem como objetivo discutir a aplicação das 

diretrizes do PMI – Project Management Institute, como padrão no gerenciamento dos 

contratos das pequenas construtoras no Brasil, tendo como referência o Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK). 
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Abstract 

Small businesses account for a significant percentage of the construction industry, very 

important for the Brazilian economy.Considering the highly competitive and level of 

consumer demand, combined with the lack of planning in the management of contracts, 

common in this environment, there is a need for improvement in the management and 

administrative standards processes. The contract managers engineers need to be increasingly 

prepared for the changes of the market, where good project management appears as a 

planning tool and control of enterprises, as well as a competitive advantage for companies. 

This study aims to discuss the implementation of the guidelines PMI - Project Management 

Institute as standard in the management of small construction contracts in Brazil, with 

reference to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK). 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1  Problema 

Como as boas práticas em gerenciamento de projetos contribuem para a melhoria de 

resultados nos contratos administrados por pequenas construtoras no Brasil? 

1.2  Objetivo geral 

O estudo pretende discutir o tema de como obter melhores resultados ao gerenciar 

contratos de Construção Civil em pequenas empresas construtoras no Brasil, direcionando-as 

através das boas práticas em gerenciamento de projetos do PMI.  

1.3       Delimitação do tema 

Aplicação das melhores práticas em Gerenciamento de Projetos do guia PMBOK – 5ª 

Edição (2014), nos contratos do setor da construção civil, gerenciados por pequenas 

construtoras no Brasil. 

1.4       Justificativa 

O cenário da Construção Civil no Brasil não é marcado somente por corrupção e 

destinação irresponsável de recursos pelo governo, mas também pela deficiência na gestão 

dos contratos executados pelas empresas desse setor, resultando em obras atrasadas, não 

iniciadas ou inacabadas, muitas vezes apresentando baixa qualidade, superfaturamento ou 

simplesmente resultados frustrantes para as partes envolvidas.   

Considerando o cotidiano da gestão de obras, observam-se as falhas que se iniciam ao 

analisar os documentos gerados na fase de planejamento, como o próprio contrato firmado 

entre o contratante e o contratado, o cronograma físico/financeiro, o orçamento, memorial 

descritivo dos serviços e os projetos executivos, que quando existem, apresentam 

complexidade ou deficiências na elaboração, falta de detalhamento, alterações não informadas 

e incompatibilidade com outros projetos ou entre si. Na fase de execução do contrato, a 

possibilidade de insucesso continua acontecendo ao identificar problemas na gestão de mão-

de-obra e materiais, como escassez e má qualidade. 

Além da tipicidade e complexidade do contrato, outro aspecto muito importante a ser 

considerado é o porte da organização que irá gerenciá-lo, pois quanto menor for a sua 

estrutura, menor será a sua maturidade organizacional sendo mais difícil a implantação de 
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uma cultura de melhoria, principalmente devido à mentalidade dos proprietários, que temem 

que o processo seja excessivamente oneroso ou burocrático, prejudicando ao invés de ajudar.  

O cenário se agrava ainda mais ao considerar o domínio das empresas de pequeno 

porte com até 49 funcionários no setor da construção civil, onde cerca de 60% é representado 

por construtoras, de acordo com a pesquisa “A Construção na visão de quem produz” 

encomendada pela CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) ao Instituto Sensus.  

Atualmente, com a globalização e as tecnologias emergentes, que tornam o mercado 

cada vez mais dinâmico e competitivo, obrigando as empresas ao estado permanente de 

mudanças e aprimoramento, a implementação de um gerenciamento mais padronizado, com 

metodologia baseada nas boas práticas para gerenciamento de projetos, pode ser muito 

importante e benéfica para a continuidade e sobrevivência das empresas. 

Fundado em 1969, o Project Management Institute (PMI) é a principal organização 

mundial no que se refere ao gerenciamento de projetos, contribuindo para o avanço da ciência 

e aplicação das modernas técnicas, criando padrões e promovendo responsabilidade 

profissional.  

Estudos como o do Standish Group (The Standish, 2009) indicam que somente 32% 

dos projetos mundiais são bem sucedidos ao cumprir orçamento, cronograma e qualidade 

planejados. Os mesmos estudos indicam uma taxa de 75% de sucesso para projetos que 

empregam os conceitos modernos de gerenciamento de projetos. 

Sendo assim, este estudo pretende analisar as práticas propostas pelo PMI, filtrando as 

áreas de maior aplicação, adaptando-as na administração de contratos de construção civil para 

pequenas empresas do setor, através da análise das expectativas das partes envolvidas e 

avaliação das áreas mais relevantes, possibilitando a apresentação de ferramentas capazes de 

auxiliar as fases de iniciar, planejar, executar, controlar e finalizar um contrato, a fim de 

minimizar as falhas, diminuir esforços, promover melhoria contínua e garantir maior sucesso. 

1.5       Metodologia 

O trabalho apresentado conceitua-se em consultas de diversas fontes bibliográficas, 

pesquisas documentais e estudo de caso, fundamentados vivência dentro do macro ambiente 

das pequenas construtoras, em publicações de grandes autores da área de gerenciamento de 

projetos e da área de construção civil, iniciando com a coleta de dados, análise situando 

aspectos positivos e negativos, interpretação de resultados e finalizando com sugestão de 

melhoria através das ferramentas adquiridas com base nesses estudos teóricos. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

 

Este capítulo tem como objetivo compor o posicionamento teórico com relação ao 

tema abordado, apresentando os principais conceitos que serão desenvolvidos ao longo do 

trabalho, com o auxílio de autores conceituados.  

Primeiro foram abordados conceitos para um melhor entendimento das boas práticas 

em gerenciamento de projetos. 

Posteriormente, caracterizam-se as pequenas construtoras no Brasil, ressaltando a sua 

importância para economia do país, como também suas peculiaridades e métodos de gerenciar 

projetos. 

No terceiro capítulo, apresentam-se as propostas de aplicação do guia PMBOK – 5ª 

Ed. (2014), para cada uma das 10 áreas de gerenciamento de projetos do PMI, baseando-se na 

vivência dentro do ambiente dos contratos gerenciados por pequenas construtoras no Brasil. 

O capítulo quatro descreve as considerações finais sobre o que foi apresentado durante 

este estudo e os resultados obtidos da analise da aplicação das ferramentas de gerenciamento 

de projetos propostas pelo PMI através do guia PMBOK – 5ª Ed. (2014), no microambiente do 

gerenciamento de contratos por pequenas construtoras no Brasil. 

 

 

2.1 O GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

2.1.1 O que é projeto? 

Para um melhor entendimento de gerenciamento de projetos, primeiro é essencial 

definir o conceito da palavra projeto.  

A palavra é oriunda do termo em latim projectum que significa “algo lançado à 

frente”, ou seja, pode ser uma redação provisória de uma medida qualquer que vai ser 

realizada no futuro, mas também uma descrição detalhada de um empreendimento a ser 

realizado. 
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 Conforme o guia Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge) (2008, p. 

11):  

Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 
resultado exclusivo. A sua natureza temporária implica um início e um término definidos. 
O término é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir 

que esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o projeto for encerrado ou 
quando o mesmo não for mais necessário. Temporário não significa necessariamente de 
curta duração. 
 
 

Para VARGAS (2005), define projeto como “um empreendimento não repetitivo, 

caracterizado por uma seqüência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se 

destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo controlado por pessoas dentro de 

parâmetros pré-definidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade” 

De acordo com KERZNER (2010), projeto é “um empreendimento com objetivo 

identificável que consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade.” 

Com base nas definições apresentadas, este esforço temporário empreendido para criar 

produtos, serviços ou simplesmente um resultado único, envolvendo recursos humanos e 

materiais, respeitando limitações de prazo, custo e qualidade, torna-se um desafio para as 

organizações. Em busca de resultados positivos no objetivo proposto, observa-se cada vez 

mais a necessidade do gerenciamento de projetos. 

 

2.1.2 Gerenciando projetos 

A maioria das organizações pode ser vistas como um conjunto de projetos, pois 

excluindo seus procedimentos contínuos e repetitivos denominados de processos, as outras 

atividades estarão voltadas para gerar produtos e/ou serviços, para clientes internos e/ou 

externos.  

Sendo assim, em um ambiente cada dia mais globalizado e competitivo, aonde as 

mudanças ocorrem rapidamente e a complexidade das atividades aumenta, os gestores se 

obrigam a desenvolver melhores práticas em busca de uma estratégia eficiente e eficaz, capaz 

de garantir o sucesso dos objetivos das organizações. KERZNER (2006), “as empresas 

passaram a reconhecer a importância da gestão de projetos, tanto para o futuro quanto para o 

presente.” 

O Gerenciamento de Projetos pode ser definido como a área da administração que 

aplica conhecimentos, habilidades e técnicas, no desenvolvimento das atividades destinadas a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/PMBOK
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atingir um conjunto de objetivos pré-definidos, limitados por prazo, custo e qualidade, através 

da mobilização de recursos técnicos e humanos. 

 

2.1.3 A visão do Guia PMBOK 

O guia Project Management Body of Knowledge (PMBOK) é um conjunto de práticas 

de gestão de projetos desenvolvido pelo Project Management Institute (PMI), instituição 

internacional sem fins lucrativos, que desde o início de 2011 já era considerada a maior do 

gênero.  

Como base do conhecimento sobre gestão de projetos de acordo com grandes 

profissionais da área, o PMI foi também o primeiro órgão que agrupou e consolidou em um só 

documento diversos conceitos, técnicas e ferramentas de gestão de projetos.  

Desde a sua primeira divulgação em 1987 até a última versão em português, 

desenvolvida em 2014 (5ª edição), o Guia PMBOK vem sendo melhorado e atualizado através 

de sugestões que contemplam as mais modernas técnicas em termos de gerenciamento de 

projetos, por voluntários de diferentes áreas de atuação. 

O Guia PMBOK abrange diversas áreas de conhecimento em gerenciamento de 

projetos e apresenta para cada processo as habilidades, ferramentas e técnicas que aumentam 

a chance de sucesso de um projeto.  

Os processos de gerenciamento de projetos foram organizados em cinco grupos 

segundo o Guia PMBOK (2014): 

 Iniciação - O principal objetivo deste processo é autorizar de modo formal o 

início do projeto proposto ou de uma fase deste projeto, através da avaliação da sua 

viabilidade. 

 Planejamento - Consiste em desenvolver o detalhamento do que foi planejado, 

estabelecendo a organização do trabalho, definindo escopo, o custo e o prazo do projeto, 

como também fornecendo uma estrutura para revisão e controle do projeto. 

 Execução – É o processo que materializa tudo que foi planejado anteriormente 

conforme a coordenação do gerente. 

 Monitoramento e Controle: Fase que acontece paralelamente aos processos de 

planejamento e execução, com o objetivo de verificar se o realizado está de acordo com o 

planejado, propondo ações corretivas e preventivas em caso de desvio. Encerramento: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_de_projetos
https://pt.wikipedia.org/wiki/PMI
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Aceitação final e formal de todas as entregas do projeto. Devem-se desmobilizar recursos, 

arquivar documentos e comunicar as partes envolvidas da finalização do projeto. 

Estes processos são agrupados em dez áreas de conhecimento:   

1) Gerenciamento da Integração - São os processos que integram os diversos elementos 

do gerenciamento de projetos, que são identificados, definidos, combinados, unificados e 

coordenados dentro dos grupos de processos de gerenciamento de projetos. 

2) Gerenciamento de Escopo – São os processos envolvidos na verificação de que o 

projeto inclui todo o trabalho e apenas o trabalho necessário, para que seja concluído com 

sucesso. 

3) Gerenciamento de Custos – São os processos envolvidos em planejamento, estimativa, 

orçamento e controle de custos, de modo que o projeto termine dentro do orçamento 

aprovado. 

4) Gerenciamento de Qualidade – São os processos envolvidos na garantia de que o 

projeto irá satisfazer os objetivos para os quais foi realizado. 

5) Gerenciamento das Aquisições – São os processos que compram ou adquirem 

produtos, serviços ou resultados, além dos necessários ao gerenciamento de contratos. 

6) Gerenciamento de Recursos Humanos – São processos que organizam e gerenciam a 

equipe do projeto. 

7) Gerenciamento das Comunicações – São processos relativos à geração, à coleta, à 

disseminação, ao armazenamento e à destinação final das informações do projeto de forma 

oportuna e adequada. 

8) Gerenciamento de Risco – São processos relativos à realização do gerenciamento das 

ameaças e oportunidades em um projeto. 

9) Gerenciamento de Tempo – São processos necessários para que haja o término do 

projeto no prazo correto.  

10) Gerenciamento das Partes Interessadas (stakeholders) – São os processos necessários 

para que sejam gerenciados as pessoas e os grupos envolvidos, impactados ou afetados pelo 

projeto.  
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2.2 ANÁLISE DO MACROAMBIENTE DAS PEQUENAS CONSTRUTORAS NO 

BRASIL 

 

2.2.1 Conceituando pequenas construtoras no Brasil 

O ramo da Construção Civil é muito abrangente, pois além das atividades relativas à 

produção dos mais diversos tipos de obras, agrega outros setores industriais, ao demandar 

vários recursos nesse processo produtivo.  

Sendo assim, muitas são as empresas ligadas a este ramo, que vão desde aquelas que 

comercializam e/ou industrializam os insumos, passando por empresas que prestam serviços 

de consultoria, de elaboração de projetos e orçamentos, e ainda empresas que executam obras, 

como construtoras, empreiteiras e incorporadoras. 

Definindo como construtora uma empresa destinada à execução de obras e limitando a 

análise deste trabalho para este tipo de empresas, muitos são os tipos de contratos que podem 

ser gerenciados, considerando a natureza da obra, como por exemplo, edificações residenciais 

e industriais e de construção pesada como estradas, pontes e viadutos, etc. Ou aspecto a ser 

analisado é o ramo de atuação da empresa, que poderá ser público ou privado. 

Além disso, existem outras maneiras de classificar uma empresa, que variam de 

acordo com o ramo de atuação, número de pessoas que a compõe, capital investido, setor de 

atuação e forma jurídica. 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, entidade 

privada sem fins lucrativos, utiliza os critérios de número de funcionários e receita anual 

bruta, para classificar o porte de uma empresa, resumidos nos quadros abaixo: 

 

Quadro I – Classificação das MPEs segundo o número de empregados  

Porte da Empresa 
Números de Empregados 

Comércio e Serviços Indústria 

Micro Empreendedor Individual Até 2 Até 2 

Microempresa Até 9 Até 19 

Empresa de Pequeno porte 10 a 49 20 a 99 

Empresa de Médio porte 50 a 99 100 a 499 

Empresa de Grande porte >99 >499 

Fonte: Sebrae (2015) 
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Quadro II – Classificação das MPEs segundo a Receita Bruta Anual 

Porte da Empresa Receita Bruta Anual 

Microempresa Até R$ 240.000,00 

Empresa de Pequeno porte 
Entre R$ 240.000,00 e 

R$ 2.400.000,00 

Empresa de Médio porte e 

Empresa de Grande Porte  

Acima de R$ 2.400.000,00 

Fonte: Sebrae (2015) 

 

Em atendimento à Constituição Federal, arts. 94, 146, 170 e 179, que dispõe sobre a 

necessidade de conceder um tratamento legal específico, as pequenas empresas são 

regulamentadas pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar 

n.º123/2006), a qual permitiu a aplicação de tratamento diferenciado, a fim de proporcionar 

condições mais justas aos pequenos negócios e torná-las competitivas para enfrentar o 

mercado.  

De acordo com a legislação, o microempreendedor individual (MEI) deve ter receita 

bruta anual de até R$ 60 mil, a microempresa, de R$ 60 mil a R$ 360 mil e a pequena 

empresa, de R$ 360 mil a R$ 3,6 milhões. 

Em relação à tributação, a legislação pertinente foi alterada pela Lei Complementar nº 

139, de 10 de novembro de 2011, a fim de ampliar o valor do faturamento bruto anual, sendo 

este um critério de classificação utilizado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento 

(BNDES), conforme demonstra o quadro abaixo: 

 

Quadro III – Classificação das MPEs segundo o Faturamento Anual 

Porte da Empresa Faturamento  Bruto Anual 

Microempresa Até R$ 360.000,00 

Empresa de Pequeno porte 

De R$ 360.000,00 a R$ 

3.600.000,00  

 

Fonte: BNDES (2015) 
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2.2.2 A importância das pequenas construtoras para a economia do Brasil 

Segundo a revista exame, 16/07/2015, o setor é da Construção Civil é responsável por 

cerca de 6,5% do produto interno bruto do país e emprega, diretamente, mais de 3 milhões de 

pessoas. De acordo com dados do IBGE, em 2010 a construção civil empregava cerca de 2,5 

milhões de pessoas no Brasil que receberam naquele ano R$ 41,9 bilhões em salários e outras 

retiradas e mais R$ 21,2 bilhões em pagamentos indiretos com os empregados, perfazendo um 

total de R$ 63,1 bilhões, correspondendo a 30,7% de todos os gastos e custos desse setor 

naquele ano. O valor total das obras públicas foi de R$ 107 bilhões, correspondendo a 42,8% 

do valor total dos gastos com construção em 2010. As 74,9 empresas do setor realizaram 

investimentos de R$ 7,4 bilhões naquele ano. 

Outro dado relevante é que as empresas do setor da construção civil que atuam 

diretamente no canteiro de obras são dominadas por empresas de pequeno porte, sendo cerca 

de 60% representadas por construtoras, conforme a pesquisa encomendada pela CBIC 

(Câmara Brasileira da Indústria da Construção) ao Instituto Sensus.  

Considerando o descrito acima, a importância desse setor para a economia brasileira é 

indiscutível, pois tem a capacidade de elevar a taxa do PIB, do emprego e da renda em 

curto/médio prazo, ao criar empregos diretos ou simplesmente aumentar a demanda pelos 

mais variados produtos e serviços utilizados nessa indústria. 

 

2.2.3 Características das pequenas construtoras no Brasil 

Analisando o ambiente das pequenas empresas no ramo da construção civil, observa-

se a não adoção de métodos adequados de gestão, o que vem a comprometer aspectos 

relevantes como prazo de execução e qualidade dos serviços, como também diminuição da 

margem de lucro. 

A administração desse tipo de empresa muitas vezes é de caráter familiar, sendo 

comum encontrar valores pessoais na hierarquia ou distribuição das tarefas. O proprietário 

geralmente é o gestor de mais alto nível, ou ainda, mais de uma pessoa ocupa cargos de 

chefia, deixando confuso para os funcionários de quem é a decisão final. Este proprietário 

muitas vezes não possui formação em áreas administrativas ou de engenharia, priorizando 

assim o lado operacional, não se importando com o planejamento ou considerando-o muito 
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oneroso e/ou burocrático. Ao exercer contato diário e direto com os funcionários, também é 

visto como um colega, legitimando o seu poder através do seu próprio trabalho.  

Com a ideia que a prática de planejamento vai onerar, burocratizar ou atrasar os 

contratos, estes são gerenciados com base somente na experiência do engenheiro responsável, 

que mediante uma estrutura enxuta, acaba exercendo múltiplas funções, além de ter que 

responder pelos recursos e análise de desempenho. Outro problema comum para o engenheiro 

gerente de contrato é a falta de apoio da gerência e o pouco acesso as informações. 

 A falta de domínio e controle das áreas de planejamentos, RH, suprimentos, 

engenharia, entre outros é muito comum nas pequenas empresas de construção civil, 

ocasionando falhas que poderiam ser previstas antecipadamente, evitando a adoção de 

medidas corretivas pontuais, comprometendo os resultados esperados do projeto.  

Como problemas comuns no ambiente de execução de obras das pequenas 

construtoras, é possível observar para o planejamento a falta de previsão ou excesso do 

dimensionamento de material, equipamentos e mão de obra, serviços sobre dimensionados, 

erro de planejamento das atividades e outros. Com relação a projetos, apresenta-se a falta de 

detalhamentos ou dos projetos executivos, alterações não informadas, complexidade 

dificultando o entendimento e incompatibilidade com outros documentos. Para a mão de obra 

é possível citar escassez, baixa produção, absentismo elevado, falta de 

experiência/treinamento. Nos materiais, escassez, entregas com atraso, má qualidade ou 

material não informado no projeto ou demais documentos. Como problemas gerais, as 

condições adversas de tempo, alteração da programação sem aviso prévio, atraso da tarefa 

antecedente, retrabalho, adversidades durante a execução dos serviços, etc.  

Baseando-se nesses fatos, a proposta de discutir um modelo de gerenciamento de 

projetos inspirado nas práticas propostas pelo PMI, poderia ser um referencial para a melhoria 

na gestão dos contratos administrados por pequenas construtoras, garantindo maior 

produtividade e qualidade, custos mais baixos, lucros maiores e cumprimento de prazos.  
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3 O GERENCIAMENTO DE PROJETOS SEGUNDO O PMI, APLICADO À 

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DAS PEQUENAS CONSTRUTORAS NO 

BRASIL 

 

 

 3.1 INICIANDO O PROJETO 

 

 

É muito comum no ambiente das pequenas construtoras, a falta de um adequado 

processo de iniciação, responsável por selecionar projetos e autorizar ou não seu início, sua 

continuidade ou uma nova fase.  

Para um projeto ser formalmente iniciado é necessário uma avaliação da sua real 

necessidade, estudo de visibilidade ou planejamento preliminar. Após a seleção dos contratos 

que são importantes para a organização, apresenta-se a proposta de execução. 

A fase inicial de concepção pode e deve ser considerada como um projeto específico, 

cujo objetivo é demonstrar se o projeto é necessário e viável.  

Este processo faz parte do gerenciamento de Integração, já que considera escopo, tempo, 

custo, risco, recursos humanos, comunicação, aquisições e qualidade.  

São tarefas do processo de iniciação: identificar as necessidades do negócio, determinar os 

objetivos do projeto, elaborar a Proposta do Projeto, escolher o gerente do Projeto, elaborar o 

Termo de Abertura do Projeto (TAP) ou Project Charter: (documento que formaliza a 

existência do Projeto), conforme apresentado no “APÊNDICE A” deste trabalho. 

Sendo assim, são fundamentais para a entrada dos processos de iniciação, servindo de 

diretrizes para desenvolver um plano de condução do projeto, o documento que formalmente 

autorize o projeto ou uma nova fase dele, a coleta e registro dos requisitos iniciais que 

satisfaçam as necessidades e expectativas das partes interessadas e/ou afetadas e a declaração 

de trabalho, narrativa dos produtos, serviços ou resultados a serem fornecidos para o cliente.  
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3.1.1.  Termo de Abertura do Projeto (Project Charter) 

O Termo de Abertura do Projeto (Project Charter), também conhecido como TAP, é o 

documento que autoriza formalmente o início de um projeto ou uma nova fase deste, como 

também designa um gerente, autorizando-o a utilizar recursos humanos, materiais e 

financeiros para a execução deste projeto. Pode ser representado de várias maneiras, como por 

exemplo, através de uma ordem de serviço emitida por um órgão público após o vencimento 

de uma concorrência para execução de obras (contratos regidos pela Lei 8.666/93 ), uma 

proposta comercial elaborada por uma empresa que executa obras ao realizar um orçamento 

ou até mesmo uma simples mensagem de correio eletrônico. Nas pequenas construtoras a 

ausência deste documento é muito comum, ou ainda solicitações verbais de serviços 

extracontratuais, realizadas por fiscais de obras ou pelos próprios clientes, o que 

evidentemente impacta o resultado do projeto. 

Segundo KERZNER (2009), o TAP é uma espécie de contrato entre as partes 

interessadas, onde mudanças relevantes na essência deste documento devem disparar uma 

nova validação entre as partes. Essa função ampliada implica que esse documento seja 

aprovado por alguém com autoridade suficiente para respaldar o gerente do projeto. 

O Project Charter deve conter, seja diretamente ou através de referência a outros 

documentos de acordo com o PMBOK, 5ª Ed. (2014): 

 Objetivo ou justificativa do projeto; 

 Descrição de alto nível do projeto ou requisitos do produto para a geração do 

qual o projeto está sendo autorizado; 

 Requisitos que satisfazem as necessidades, desejos e expectativas do cliente, do 

patrocinador e de outras partes interessadas. 

 Gerente de projetos designado e nível de autoridade atribuída 

 Cronograma de marcos sumarizado. 

 Stakeholders do projeto e os seus papéis e responsabilidades. 

 Influência das partes interessadas. 

 Expectativas das partes interessadas. 

 Organizações funcionais e sua participação 

                                                
 Lei 8.666/93 - estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 

serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios.  
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 Premissas organizacionais, ambientais e externas (fatores considerados 

verdadeiros, reais ou certos). 

 Restrições organizacionais, ambientais e externas (fatores que limitam as 

opções da equipe). 

 Estudo de viabilidade (Business Case) justificando o projeto 

 Caso de negócios justificando o projeto, incluindo o retorno sobre o 

investimento. 

 Orçamento sumarizado. 

 Constrangimentos e riscos. 

Porém para efeito deste estudo, será simplificado da seguinte forma: 

1) Justificativa: descrição da necessidade ou do problema existente (por quê?) e o público 

alvo (para quem?);  

2) Objetivos: descrição de que maneira o projeto pode contribuir para a solução do 

problema (Para quê?);  

3) Escopo: descrição resumida dos produtos e serviços esperados pelo cliente (O quê?) e 

aonde serão realizados os serviços; 

4) Gerente do Projeto: identifica um gerente, estabelece poderes e determina seu grau de 

autoridade; 

5) Limite de Prazo e Custo (Restrições): delimita o custo e o prazo a ser considerado pelo 

gerente do projeto. 

6) Assinatura do sponsor : deve ser assinado por um patrocinador (sponsor ou padrinho) 

externo ao projeto, com nível de hierarquia que possibilite oferecer autoridade ao gerente do 

projeto, para que ele possa empregar os recursos necessários para a sua realização ou ainda 

saiba a quem se dirigir em caso de decisões fora da sua alçada. 

Como boa prática, os objetivos deverão ser descritos da forma SMART, ou seja: 

 

S – Specific (Específico) 

Ao definir um objetivo, este deve ser claro, explícito, compreensível, de maneira que 

não se tenha espaço para interpretações duvidosas 

 

                                                
 Sponsor – Patrocinador, padrinho, responsável. Não dispões somente de recursos, mas é quem apóia o projeto. 

Decisor acima do gerente de projetos. 
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M – Measurable (Mensurável) 

Será o valor esperado de acordo com faixas, percentuais, etc, ou seja, o objetivo 

deverá ser transformado em números para não haver distorção ou manipulação na 

interpretação das partes interessadas, com relação aos objetivos a serem atingidos. “Você não 

pode gerenciar o que não pode medir”.  

 

A – Attainable (Atingível) 

Ao considerar um objetivo como “atingível”, não se deve pensar somente em 

“possível” ou “impossível”, e sim nos diversos aspectos que o afetam, ou seja, a meta deve 

considerar os diversos aspectos do negócio, e não seguir somente o ideal de um chefe que não 

está observando a realidade. 

 

R – Realistic (Realista) 

Muitas vezes o objetivo é possível, mas não é realista. Ao considerar o realismo, deve-

se pensar na abordagem, em como pode ser realizado: 

 

T – Timely (Em Tempo): Refere-se ao período, marcos temporais. 

 

Para a realidade das pequenas construtoras, é muito importante ressaltar a necessidade 

de um documento que formalize o projeto ou uma nova fase dele, pois como mencionado 

anteriormente, é muito comum nesse ambiente o início de uma obra sem a ordem de serviço, 

com a justificativa de restrição de prazo x burocracia. Ainda mais comum é a inclusão de 

atividades extra contrato, solicitadas verbalmente por um fiscal de obra, pois além de falhas 

nos projetos executivos, planilhas orçamentárias, memoriais descritivos, etc, muitas 

necessidades são identificadas somente no ato da execução dos serviços. Existe ainda o 

atendimento das solicitações verbais dos clientes ou acréscimo de serviços com o intuito de 

agradar este cliente, que na maioria das vezes vem a se transformar em um problema.  

Desta forma, com a finalidade de se resguardar, o engenheiro que está gerenciando o 

contrato deve solicitar que todo o tipo de solicitação seja registrada, pelo menos através de 

uma mensagem de correio eletrônico, onde conste o nome do solicitante, a justificativa da 

solicitação, objetivos e/ou metas, escopo, designação do gerente e sua autoridade, restrições 

de prazo e custo. 
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3.2. GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

 

 

É uma das áreas mais conflitantes de um projeto, pois definir claramente os produtos 

e/ou serviços que serão entregues ao cliente, ou ainda, limitar os trabalhos que deverão ser 

realizados para completar essas entregas (deliverables) , controlando, verificando e 

garantindo que será feito somente o necessário para a conclusão desse projeto, é um grande 

desafio. 

Segundo PMBOK 5ª Ed. (2014), escopo é a soma dos produtos, serviços e resultados a 

serem fornecidos na forma de projeto. 

 Escopo do projeto – Está relacionado ao esforço, ou seja, é o trabalho que 

precisa ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as funcionalidades e 

funções especificadas.   

 Escopo do produto – Requisitos funcionais, ou seja, as características e funções 

que caracterizam um produto, serviço ou resultado.  

No ambiente do gerenciamento de pequenas obras, é muito comum acontecer duas 

práticas inaceitáveis que podem levar ao fracasso do projeto:  

Scope Creep – É o aumento descontrolado do produto do projeto sem ajustes de 

tempo, custos e recursos. Normalmente ocorre quando uma mudança é feita sem controle 

algum, partindo do cliente diretamente para a equipe do projeto;  

Gold Plating – Refere-se dar ao cliente mais do que o necessário, ou seja, o que foi 

especificado e aprovado. Normalmente esse tipo de situação parte do gerente de projeto ou da 

equipe.  

A causa mais usual de falhas em projetos é a falta de planejamento. O Gerenciamento 

de Escopo fundamenta o planejamento, pois serve para a criação da linha de base do projeto, 

devendo, portanto ser conduzido de forma precisa.  

A primeira definição do Escopo é a constante no documento que autorizou o projeto, 

porém deverá ser mais detalhado pela equipe, para isso, será necessário levantar e validar a 

real expectativa do cliente, como também escolher dentre as possíveis alternativas de 

condução do projeto.  

                                                
 Entregas (deliverables) – qualquer produto (bem ou serviço), tangível, que deve ser produzido 

obrigatoriamente para a conclusão do projeto ou parte dele. 
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3.2.1 Planejar o gerenciamento de escopo (Processo 5.1) 

Esta etapa descreve como o escopo será definido, desenvolvido, monitorado, 

controlado e verificado, contendo o objetivo, método a ser usado, como acontecerá à coleta 

dos requisitos, como será definido o escopo do projeto; como será criada a EAP; como serão 

formalizadas as entregas; como será monitorado o progresso do escopo do projeto e do 

produto, como serão gerenciadas as mudanças e os documentos padronizados do escopo. 

(Apostila FGV – Gerenciamento de Escopo em Projetos – 2014, pag50) 

 

3.2.2 Coletar requisitos (Processo 5.2) 

a) Identificação das partes interessadas e/ou afetadas 

O primeiro passo para a coleta dos requisitos é a identificação dos stakeholders.  

Desmembrando e traduzindo a palavra, Stake significa interesse, participação, risco 

enquanto Holder significa aquele que possui. 

Dentre as novidades do guia PMBOK - 5ª edição (2014), em relação aos processos, 

houve a criação da nova área do conhecimento chamada Stakeholders ou Partes Interessadas. 

O termo está relacionado a pessoas, grupos ou organizações que de alguma forma têm alguma 

ligação com o projeto, ou seja, podem afetar ou serem afetados pelo projeto ou pela conclusão 

dele. 

 

São pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados 

por decisões, atividades ou entregas do projeto (Guia PMBOK, 5ª Edição, 2014, página 

390). 

 

Todos os stakeholders devem ser identificados e documentados, como também as suas 

respectivas responsabilidades e as informações relacionadas aos seus interesses, envolvimento 

e impacto no projeto. 

No caso de um contrato de execução de obra, podemos relacionar como principais 

partes interessadas aqueles que têm envolvimento direto na alocação de recursos 

(patrocinador), no recebimento das entregas (cliente), na própria condução dos trabalhos 

(equipe do projeto, gerente do projeto), mas também órgãos públicos, fornecedores, 

prestadores de serviços, vizinhança etc, lembrando que ao longo da execução dos serviços 

possam aparecer novas partes interessadas e alguns podem deixar de ser. 
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Esta identificação das partes interessadas na fase inicial do projeto, geralmente é feita 

com base na experiência das lições apreendidas em trabalhos semelhantes anteriores, mas 

também através de uma reunião com objetivo principal de divulgar o projeto para seus 

principais intervenientes. (kick-off meeting). 

 

Quadro IV – Exemplo de Identificação das Partes Interessadas – Empreendimento 

Imobiliário  

Construção de um Empreendimento Imobiliário Residencial 

Registro das partes Interessadas 

ID STAKEHOLDER EMPRESA CARGO TEL. E-MAIL 

E1 Marco Dornelles Dornelles 

Empreendimentos 
Imobiliários LTDA. 

Contratante/Sponsor 

do projeto 

(41) 3232-0000 dornelles@dornelles.com.b

r 

E2 Eng. Antônio Silva Dornelles 
Empreendimentos 
Imobiliários LTDA. 

Gerente de Engenharia 
e Arquitetura 

(41) 3232-0000 asilva@dornelles.com.br 

E3 Equipe 
responsável pela 
execução da obra 

Silva Construções 
Civis S.A. 

  (41) 3675-8998 silva@silvaconstrucoes.co
m.br 

E4 Coronel Rocha Corpo de Bombeiros 
do Paraná 

Responsável pela 
vistoria de imóveis 

(41) 3351-2003 ccb-cmdo@pm.pr.gov.br 

E5 Maria Paes Prefeitura Municipal 
de Curitiba 

Setor de emissão de 
alvarás 

(41) 3350-8602 mariapaes@pmc.curitiba.pr
.gov.br 

E6 Nelson Machado Sanepar Setor de vistoria de 
obras 

(41) 3330-6000 nelsonm@sanepar.com.br 

E7 Edilson Neves Copel Setor de vistoria de 
obras 

(41) 3222-2252 eneves@copel.com.br 

E8 Joel Kruger CREA – PR Setor de Fiscalização (41) 3262-6262 kruger@crea-pr.br 

E9 Equipe executora 

de projetos 
complementares 

Diversas Equipe multidisciplinar     

E10 Fornecedores Diversas       

E11 Vizinhança da 
obra 

Associação de 
moradores do bairro 
Santa Cândida 

Representante dos 
moradores 

(41) 9191-1011 moradores.santacandida@
gmail.com 

E12 Potenciais 
compradores dos 
apartamentos 

N/A       

Fonte: Apostila Gerenciamento do Escopo em Projetos – FGV (adaptado) 

 

b) A coleta de requisitos 

É o processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das 

partes interessadas (stakeholders), para alcançar os objetivos do projeto. 

Primeiro define-se requisito como sendo uma condição ou capacidade que precisa ser 

alcançada ou possuída por um produto, serviço, sistema ou resultado, a fim de sat isfazer um 

contrato, padrão especificado ou qualquer outro documento formal, ou ainda, pode ser 
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definido como necessidades e expectativas quantificadas e documentadas das partes 

interessadas. Os requisitos serão a base da EAP e irão alimentar a Declaração de Escopo.  

(Apostila FGV – Gerenciamento de Escopo em Projetos – 2014, pag. 52). 

Para coletar os requisitos do projeto, é necessário ter como referência o Termo de 

Abertura do Projeto, ou seja, o produto/serviço que pretende gerar, como também conhecer as 

necessidades das partes envolvidas, tendo como técnica, entrevistas, questionários, reuniões e 

observação direta. 

c) O registro dos requisitos 

A documentação dos requisitos é feita através da Matriz de Rastreabilidade de 

Requisitos, quadro que tem por objetivo ligar os requisitos às suas origens e os rastrear 

durante todo o ciclo de vida do projeto, segundo o Guia PMBOK (2014).  

Considerando que um projeto alcança seus objetivos quando todas as entregas foram 

realizadas e todos os requisitos atendidos, ela pode ser identificada como um fator de 

qualidade, além de servir como base para a criação da EAP do projeto, pois um requisito pode 

ser desdobrado em uma entrega ou pacote de trabalho.  

Na Matriz deverá conter, basicamente, um ID (único), o título do requisito, uma 

descrição detalhada do requisito, uma prioridade (se é um requisito desejável, opcional ou 

essencial), um status (se o requisito está ativo, cancelado ou atendido), a versão, data de 

conclusão, a fonte e o stakeholder que gerou o requisito. Depois de gerada a EAP do projeto, 

pode ser inserida a atualização da matriz com o código da EAP associado ao requisito 

registrado, com a finalidade de facilitar o processo de controle e acompanhamento das 

entregas do projeto. 

Revisar com periodicidade a matriz para verificação de mudanças nos requisitos ou 

inclusão de novos é uma boa prática, após análise dos impactos no projeto e a devida 

aprovação esta mudança deverá ser indicadas na coluna “versão”. 

Quadro V – Exemplo Matriz de Rastreabilidade de Requisitos 

Construção de um Empreendimento Imobiliário Residencial 

Informação dos Requisitos Informação Rastreamento 

ID Requisito Proprietário Fonte Prioridade Versão Status 
ID 

EAP 
Verificação Validação 

Data de 

criação 

1 

Relatório de 

acompanhamento 

mensal da obra 

Engenheiro 

de Produção 

Termo de 

Abertura 

do 

Projeto 

1 0.0 Ativo 1.1.4 

Cronograma 

físico / 

financeiro 

Aceite do 

cronograma 

do projeto 

12/08/15 

Fonte: Apostila Gerenciamento do Escopo em Projetos - Fonte:  FGV (adaptado) 
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3.2.3 Definir o escopo (Processo 5.3) 

Como já mencionado anteriormente, é indiscutível a importância de formalizar e 

detalhar os produtos e/ou serviços que serão entregues para o cliente, cujas características e 

qualidade são definidas pelas especificações dos requisitos do projeto. 

Com a ideia de limitar o trabalho, é necessário levantar e validar com o cliente o que 

será entregue e o que não faz parte desse Escopo, gerando um texto descritivo desse 

entendimento, desenvolvido com base no detalhamento das informações do termo de abertura 

do projeto, que deverá ser desenvolvido pela equipe de maneira progressiva, de acordo com o 

andamento do projeto, com o objetivo de gerar uma lista completa de entregas (deliverables), 

como também nos seus requisitos, premissas e restrições, estabelecendo critérios de aceitação 

e medição, fornecendo às partes interessadas referências tangíveis para avaliação do progresso 

do projeto e da sua conclusão final e tentando evitar ao máximo as situações de Scope Creep e 

Gold Plating, muito comuns nos contratos de construção civil.  

A equipe deve escolher também a maneira que irá conduzir este trabalho para atingir o 

objetivo, chamado de “estratégia de condução do projeto”. O documento gerado é 

denominado declaração de escopo do projeto ou especificação do escopo do projeto, como 

traduzido no Guia PMBOK - 5ª Ed. (2014). 

A declaração de escopo, segundo Xavier, 2010, é a documentação técnica 

complementar ao contrato, que rege o projeto, a fim de assegurar o entendimento, a validação 

e o compromisso entre as partes interessadas a respeito do que deve ser entregue. Em geral é 

requisitado pelo contratante para o fornecedor ou mesmo providenciado pelo cliente. Na 

construção civil, a declaração de escopo pode ser representada por um Memorial Descritivo, 

Edital de Concorrência, Especificação Técnica ou ainda em forma de Proposta Técnica. 

Premissas, restrições e requisitos 

Para facilitar a definição do escopo, faz-se necessário não confundir os conceitos de 

restrição, premissas e requisitos.  

Anteriormente, requisito foi definido como sendo uma condição ou capacidade que 

precisa ser alcançada ou possuída por um produto, serviço, a fim de satisfazer um contrato, ou 

ainda, as necessidades e expectativas quantificadas e documentadas das partes interessadas.  

Premissas, assumptions ou hipóteses, são fatores que para fins de planejamento são 

considerados como verdadeiros, reais ou certos.  

Restrições são fatores que limitam as opções da equipe de gerenciamento do projeto. 
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Quadro VI – Exemplos Requisitos, Premissas e Restrições 

Construção de um Empreendimento Imobiliário Residencial 

REQUISITOS PREMISSAS RESTRIÇÕES 

Cada medição deverá acompanhar 

um relatório com status dos serviços 
realizados x planejados. 

O cliente disponibilizará todos os 

projetos necessário para execução da 
obra até 02/08/15.  

O prazo total da obra não deverá 
ultrapassar 24 meses. 

Empreendimento executado 

conforme projetos executivos.  

Todas as licenças referentes à 
execução da Obra já estão deferidas 

(Alvará de Construção, Licença 
ambiental, etc.) 

O orçamento máximo a ser utilizado 

nessa obra é de R$ 6.500.000,00 
(seis milhões e quinhentos mil). 

Utilizar acima de 80% de mão de 
obra local para execução dos 
serviços da  

obra.  

Toda a infraestrutura para a realização 
da obra estará pronta até 02/08/15. 

As concretagens deverão ser 
realizadas com acompanhamento 
do laboratório de controle era laudo 

da resistência concreto. 

Fonte: Apostila Gerenciamento do Escopo em Projetos – 

Fonte: FGV (adaptado) 

 

3.2.4 Criar a EAP (Processo 5.4) 

A ferramenta visual semelhante a um organograma, utilizada para decompor o Escopo 

em componentes menores de forma hierárquica, facilitando o gerenciamento e fornecendo 

uma visão estruturada do que será entregue, é a EAP – Estrutura Analítica do Projeto, 

tradução para o português der Work Breakdown Struture (WBS).  

Suas principais utilidades são: delimitar e elicitar  o Escopo, facilitar a identificação das fases  

e dos responsáveis, orientar a identificação e descrição detalhada das entregas, identificar as 

atividades do projeto, facilitar a estimativa, esforço, duração e custo, facilitar  a identificação 

dos riscos. 

Quando a empresa de construção civil é contratada para a execução de uma obra, seja 

no setor público ou privado, dependendo do porte, geralmente a EAP já faz parte integrante da 

documentação, juntamente com os projetos executivos e o memorial descritivo, sendo 

representada através da Planilha Orçamentária.  

Seja para o controle da obra em que a Planilha Orçamentária já foi fornecida ou para 

um trabalho, em que a construtora vai apresentar o orçamento, é muito prudente a elaboração 

da EAP, sendo a abordagem de Xavier (2009), técnica top-down (de cima para baixo), uma 

boa técnica para este fim.  Como boa prática, os entregáveis devem ser nomeados com 

substantivos, deixando os verbos no infinitivo para serem utilizados nas “atividades” do 

cronograma, sendo que só devemos decompor a EAP em atividades no Gerenciamento de 
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Tempo. Os marcos (milestones) – conclusão de uma etapa criada a partir de uma tarefa sem 

tempo ou custo (tarefa zero), devem ser nomeados com substantivo + verbo no passado. Ex: 

reforma finalizada. Outra boa prática é a “regra 1 a 2”, onde um pacote de trabalho deve ser 

trabalhado por uma ou duas pessoas, durante 1 ou 2semanas (40 horas – 80 horas).  

 

 

Figura 1: Exemplo de Planilha Orçamentária 

Fonte: Revista Pini (2011) 

 

Dicionário da EAP 

Os entregáveis não decompostos são os “Pacotes de Trabalho”. O documento 

complementar à EAP, que especifica cada pacote de trabalho e seu critério de aceitação, é 

denominado de dicionário da WBS/EAP 

Segundo Xavier e outros (2009), “é importante ressaltar que os marcos (pontos de 

controle) e atividades que são acrescentados ao projeto para o gerenciamento do tempo não 

são pacotes de trabalho e, portanto, não devem ser descritos no dicionário da EAP”. 

O que não constar na declaração de escopo, EAP e dicionário, não fazem parte do 

Escopo do Projeto. 
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Quadro VII – Exemplo Parte do Dicionário EAP - Planejamento de Empreendimento 

Imobiliário Residencial 

Nº.  

código 
da EAP 

PACOTE DE 
TRABALHO 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 
RESPONSÁVEL 

1. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL 

1.1. DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

1.1.1. PROJETO 

ARQUITETÔNIC
O 

Projeto contendo a representação gráfica 

simplificada em escala de construção do 
empreendimento, compatibilizado com os 
demais projetos complementares, de acordo 
com as normas vigentes, ABNT, dentro dos 

padrões exigidos de segurança, qualidade e 
boas práticas e com a assinatura e registro no 
CREA do Engenheiro Responsável pela 

elaboração.  

ART de Projeto 

Arquitetônico 
devidamente 
assinada por 
arquiteto habilitado, 

possuidor de Acervo 
Técnico em obras 
semelhantes, com 

registro ativo no 
CAU. 

Arquiteto 

Contratado 

1.1.2. PROJETOS 
COMPLEMENTA

RES: Estrutural, 
Hidráulico, 
Elétrico, de 

Tubulações, 
Hidrossanitário, e 
Prevenção 

Contra Incêndios 

Projeto da Estrutura, instalações elétricas e 
hidráulicas, tubulações, equipamento de 

prevenção de contra incêndio do 
empreendimento, desenvolvidos de acordo 
com as normas vigentes,  ABNT e dentro dos 

padrões exigidos de segurança, qualidade e 
boas práticas,  com a assinatura e registro no 
CREA do Engenheiro Responsável pela 

elaboração.  

Aprovado junto aos 
órgãos públicos 

competentes e com 
ART assinada por 
profissional 

habilitado, possuidor 
de Acervo Técnico 
em serviços 

semelhantes, com 
registro ativo no 
CREA. 

Profissionais 
contratados 

Fonte: Apostila Gerenciamento do Escopo em Projetos – FGV (adaptado) 

3.2.5 Verificar e validar o escopo (Processo 5.5) 

Este processo consiste em obter o aceite formal das entregas terminadas do projeto, 

aumentando as chances de aceitação do produto final. 

Para a verificação, o engenheiro responsável confere os serviços através de um check 

list, antes deles serem entregues a um fiscal de obra ou contratante. Posteriormente, através de 

uma auditoria entre as partes contratada e contratante, é feita a validação.  

Nesta auditoria estão incluídas atividades de medição e testes, de forma a determinar se os 

resultados estão de acordo com as demandas do contratante, conforme estabelecido nos 

critérios de aceitação para a entrega.  

A EAP/WBS e o dicionário têm um importante papel nesse processo, pois se os 

critérios de aceitação não estiverem bem claros e detalhados, a probabilidade de conflitos 

durante a entrega dos subprodutos é grande. 

Após validação, é ideal que o contratante envie para o responsável em um prazo não 

muito longo, um termo de aceite da entrega, que pode até ser um e-mail, formalizando o 



36 

 

aceite ou indicando as razões para sua recusa, representado no „APÊNDICE B” deste 

trabalho. 

3.2.6 Controlar o Escopo (Processo 5.6) 

As diretrizes utilizadas para controlar o Escopo serão as mesmas que serão utilizadas 

para controlar todas as outras áreas do gerenciamento de projetos. 

Controlar o Escopo consiste no processo de monitorar o status do produto e do 

projeto, gerenciando as mudanças e garantindo a integridade da baseline. 

Baseline ou Linha de base é o termo utilizado em gerenciamento de projetos definido 

pelo Guia PMBOK (2014), como sendo “um plano aprovado para um projeto”, ou seja, uma 

fotografia do plano de projeto em um determinado momento, comparação entre o que se 

achava que ia ser feito, com o que se pensa que será feito agora. Um padrão oficial básico 

para os trabalhos subseqüentes, onde mudanças nesse padrão só serão aceitas através de 

solicitação aprovada pelos responsáveis. 

Muitas podem ser as alterações da baseline ao se analisar a rotina da execução de uma 

obra, pois além das situações já descritas anteriormente de falhas de planejamento, onde 

serviços se iniciam sem a existência de projetos, planilhas orçamentárias, cronogramas, etc, 

ou são iniciados muito depois desses documentos serem elaborados por falta de verba, o que é 

muito comum em contratos de licitação pública, e ainda simplesmente a incompatibilidade 

entre esses documentos, acontecem também situações que surgem durante o andamento da 

obra, como por exemplo, aumento de serviços gerando a necessidade de aditivos de contrato. 

Sendo assim, é necessário que os engenheiros gerentes dos contratos, além de definir 

muito bem o escopo do serviço e consequentemente sua baseline, estabeleçam também um 

critério para alterar o que foi planejado, como por exemplo, que toda mudança solicitada seja 

feita pelo solicitante através de um formulário ou até mesmo um simples email, sendo 

analisado seu impacto no que diz respeito à: Tempo, Custo, Risco, Qualidade e Stakeholders, 

apresentando os resultados em reunião entre a equipe do projeto para então serem aprovadas 

ou reprovadas pelo responsável maior, resguardando a empresa de eventuais prejuízos. 

Todas as mudanças de escopo deverão ser incorporadas à EAP e ao dicionário da 

EAP. Após aprovação das mudanças de escopo, as baselines afetadas deverão ser revisadas 

para que reflitam o novo escopo do projeto.  
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Mudanças de escopo deverão ser informadas aos stakeholders através de metodologia 

definida no Plano de Comunicação do Projeto, que será apresentado posteriormente. 

A seguir está representado o Fluxograma para controle integrado de mudanças que 

poderá ser utilizado para todas as áreas de gerenciamento de projetos aqui apresentadas. 

 

 

Figura 2: Fluxograma de Solicitação de Mudanças  

Fonte: Ricardo Vargas (2010) 

 

Figura 3: Exemplo de Formulário para Solicitação de Mudanças 

Fonte: FGV (adaptado) 
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A priorização das mudanças de escopo poderá ser baseada no valor agregado  e 

impactos que trarão para o projeto. Para isso poderá ser utilizada a ferramenta Matriz de 

Priorização, que é um diagrama utilizado para priorizar (dar importância relativa) a algo 

através de um ou mais critérios (exemplo abaixo).  

Sugere-se também que esta avaliação seja feita durante uma reunião multidisciplinar 

entre a equipe do projeto, com a presença obrigatória do gerente de projeto, com certa 

periodicidade, que poderá ser semanal. 

 

 

Figura 4: Exemplo de Matriz de Priorização 

Fonte: Escritório de Projetos (2008) 

 

REGISTRO DE ALTERAÇÕES 

DATA SOLICITADO POR DESCRIÇÃO DA MUDANÇA 

28/08/2015 Antonio Severo 

Eng. Fiscal da Obra 

01- Substituição das janelas de ferro por vidro 

temperado 

28/08/2015 Maria Padilha 

Contratante 

02- Substituição do piso cerâmico da sala de estar 

por carpet de madeira 

DATA MODIFICADO POR DESCRIÇÃO DA MUDANÇA 

12/09/2015 
Augusto Bittencourt 

Eng. Responsável pela Obra 

01- Substituição das janelas de ferro por vidro 

temperado 

12/09/2015 Augusto Bittencourt 

Eng. Responsável pela Obra 

02- Substituição do piso cerâmico da sala de estar 

por carpet de madeira 

APROVAÇÕES 

02/09/2015 

Vitória Dantas 

Arquiteta Responsável pela elaboração 

do Projeto Arquitetônico 

 

ASSINATURA 

 

02/09/2015 Rodolpho Dornelles 

Proprietário da Construtora e Diretor  

ASSINATURA 

 

Figura 5: Exemplo de Registro de Alterações 

Fonte: Ricardo Vargas (adaptado) 

                                                
  Valor Agregado é expressão originária de finanças, que mede performance. Percepção comparativa do 

stakeholder, tendo como base o preço do bem versus os atributos (funcionais ou não) percebidos. 
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3.3  GERENCIAMENTO DE TEMPO 

 

 

Sendo uma das áreas mais percebidas no Gerenciamento de Projetos por ser bastante 

visível e sofrer influência de diversas outras áreas, consiste no conjunto de processos 

necessários para assegurar o término do projeto no prazo planejado. Tem como produto 

principal o cronograma, que deve ser desenvolvido considerando as atividades a serem 

realizadas, os recursos humanos e financeiros disponíveis e o prazo final estipulado pelo 

cliente.  

Muitas são as vantagens que uma empresa pode vir a ter ao planejar o gerenciamento 

de tempo, pois quanto mais detalhadas as atividades, menores serão os imprevistos e erros 

executivos, preservando custos e prazos. 

Ao padronizar o gerenciamento de uma obra, este planejamento pode ser utilizado 

para gerenciar novos empreendimentos, ocorrendo maior assertividade e ganho de tempo, 

diminuindo eventuais prejuízos. 

Ao cumprir prazos, a imagem da empresa vai se tornando cada vez mais positiva 

garantindo mais negócios, ocasionando aumento de lucros.  

 

3.3.1 Planejar o gerenciamento do cronograma (Processo 6.1) 

Segundo o Guia PMBOK – 5ª Ed. (2014), é a identificação das ferramentas e do 

método que será usado para criar o cronograma e como ele será calculado, ou seja, 

estabelecem as políticas, procedimentos e documentação para planejar, desenvolver, 

gerenciar, executar e controlar o cronograma do projeto. 

No caso das empresas que são contratadas para execução de obras, muitas vezes o 

cronograma já vem pronto, pois faz parte da documentação desenvolvida no ato de 

planejamento, porém em outros casos a empresa executora recebe apenas os projetos, sendo 

responsável pela elaboração do cronograma e do orçamento. 

Sendo assim, seguindo as boas práticas do PMI, a seguir seguem as diretrizes para 

desenvolver um cronograma. 
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3.3.2 Definir as atividades (Processo 6.2) 

Segundo o Guia PMBOK – 5ª Ed.(2014), definir as atividades é o processo de 

identificação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. 

As bases para isso são a declaração de escopo do projeto, a EAP e o dicionário da EAP, 

principalmente, o nível mais baixo da EAP – os pacotes de trabalho. Cada pacote de trabalho 

é decomposto nas atividades necessárias para concluí-lo. 

Após o desdobramento dos pacotes de trabalho em atividades, deve-se sequencia-las, 

manualmente ou através de um programa de computador, como por exemplo, o Microsoft 

Office Project, muito utilizado no gerenciamento de obras de construção civil, levando a 

geração do diagrama de rede.  

Projetos anteriores semelhantes e a experiência dos membros da equipe serão muito úteis 

como auxílio para a definição e seqüenciamento das atividades. 

Como exemplo está relacionado abaixo as atividades correspondentes à contratação do 

projeto estrutural para um empreendimento. 

 

1.1. PLANEJAMENTO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL 

1.2. DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO E/OU ORÇAMENTO DA OBRA 

1.2.1. PROJETOS 

1.2.1.1. Projeto Estrutural 

 Redigir lista de profissionais habilitados ou empresas  

 Redigir especificação técnica do projeto 

 Enviar solicitação de cotação aos profissionais habilitados 

 Receber orçamentos 

 Selecionar profissional habilitado ou empresa com base nos orçamentos 

recebidos 

 Obter Aprovação do Sponsor para contratação 

 Redigir contrato para contratação do profissional selecionado 

 Contratar profissional selecionado e fornecer Projeto Arquitetônico 

 Obter Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do contratado 

 Receber projeto Estrutural e Memorial Descritivo 

 Aprovar projeto Estrutural e Memorial Descritivo 

 Obter Aprovação do Sponsor para pagamento 

 Pagar responsável pela elaboração  

 Finalizar contrato 
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3.3.3 Sequenciar as atividades (Processo 6.3) 

O processo de seqüenciamento nada mais é do que a identificação dos diversos 

relacionamentos entre as atividades e suas dependências, sendo representadas em uma 

determinada ordem lógica, lembrando também que este seqüenciamento altera naturalmente a 

lista de atividades obtidas originalmente e vice-versa.  

O método sugerido para o seqüenciamento das atividades e determinação do caminho crítico  

é o MDP - diagrama de precedência (Precedence Diagramming Method – PDM)), também 

chamado de Atividade no Nó (“Activity on Node”) que representa graficamente todas as 

atividades do projeto, com suas respectivas dependências. Recomenda-se usar término para 

início sempre que possível e fazer as dependências somente no nível mais baixo da 

decomposição. 

 

Figura 6: Exemplo de Diagrama de Rede   

Fonte: Apostila Gerenciamento de Tempo – FGV (2014) 

3.3.4 Estimar recursos das atividades (Processo 6.4) 

Este processo tem como objetivo levantar os recursos (pessoas, equipamentos ou 

materiais) e a quantidade dos mesmos que devem ser empregados para a realização das 

atividades do projeto, assim como estimar o tempo necessário para a execução de cada 

atividade. São feitos em paralelo porque há uma dependência entre a duração de uma 

                                                
 Caminho crítico: atividades que não possuem folgas e qualquer atraso compromete a data de entrega do 

projeto. O caminho mais longo, de menor folga total.  
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atividade e a quantidade de recursos a ser utilizada, considerando a disponibilidade real destes 

para o trabalho. 

Com base na experiência da equipe do projeto, histórico de projetos semelhantes 

anteriores e com referência na fonte de informações para composição de custos de obras de 

construção civil no Brasil – Tabelas de Composição de Preços para Orçamentos TCPO – 

Editora Pini Ltda, muito utilizada para orçamentos deste setor, onde a estimativa de tempo é 

medida em horas para os recursos humanos e equipamentos, determina-se a estimativa dos 

recursos, com duração em dias. 

 

Quadro VIII – Exemplo Parte da Alocação de Recursos das Atividades do Planejamento 

Empreendimento Imobiliário Residencial 

# ATIVIDADE DURAÇÃO INÍCIO FIM ANTECESSOR 

1 
1. PLANEJAMENTO DE UM EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO RESIDÊNCIAL 87 dias 

3/8/2015 
08:00 

1/12/2015 
17:00   

2 
1.1. DOCUMENTOS PARA EXECUÇÃO E/OU 
ORÇAMENTO DA OBRA 57 dias 

3/8/2015 
08:00 

20/10/2015 
17:00   

3 1.1.1. PROJETOS 22 dias 

3/8/2015 

08:00 

1/9/2015 

17:00   

4 1.1.1.1. Projeto Estrutural 21,5 dias 
3/8/2015 

08:00 
1/9/2015 

13:00   

6 Redigir especificação técnica do projeto 4 dias 
3/8/2015 

08:00 
6/8/2015 

17:00   

7 
Enviar solicitação de cotação aos profissionais 
habilitados 0,5 dias 

7/8/2015 
08:00 

7/8/2015 
13:00 6 

8 Receber orçamentos 4 dias 

7/8/2015 

13:00 

13/8/2015 

13:00 7 

9 
Selecionar profissional habilitado ou empresa com 
base nos orçamentos recebidos 2 dias 

13/8/2015 
13:00 

17/8/2015 
13:00 8 

10 Obter Aprovação do Sponsor para contratação 0,25 dias 

17/8/2015 

13:00 

17/8/2015 

15:00 9 

11 
Redigir contrato para contratação do profissional 
selecionado 0,75 dias 

17/8/2015 
15:00 

18/8/2015 
13:00 10 

12 
Contratar profissional selecionado e fornecer Projeto 
Arquitetônico 1 dia 

18/8/2015 
13:00 

19/8/2015 
13:00 11 

13 Obter Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 2 dias 

19/8/2015 

13:00 

21/8/2015 

13:00 12 

14 Receber projeto Estrutural e Memorial Descritivo 5 dias 

19/8/2015 

13:00 

26/8/2015 

13:00 12 

15 Aprovar projeto Estrutural e Memorial Descritivo 1 dia 

26/8/2015 

13:00 

27/8/2015 

13:00 14 

16 Obter Aprovação do Sponsor para pagamento 0,25 dias 
27/8/2015 

13:00 
27/8/2015 

15:00 15 

17 Pagar responsável pela elaboração  0,75 dias 

27/8/2015 

15:00 

28/8/2015 

13:00 16 

18 Finalizar contrato 2 dias 
28/8/2015 

13:00 
1/9/2015 

13:00 17 
 

Fonte: Apostila Gerenciamento de Tempo – 

Fonte: FGV (adaptado) 
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3.3.5 Desenvolver o cronograma (Processo 6.6) 

O processo de desenvolvimento do cronograma determina as datas esperadas para 

início e término das atividades do projeto, através da análise da sequência das atividades, sua 

duração, seus requerimentos de recursos e suas restrições, conciliando de forma eficiente o 

uso dos recursos a fim de aperfeiçoar a forma de utilização, determinar quais as tarefas que 

fazem parte do caminho crítico com o objetivo de priorizá-las e finalmente adequar o 

cronograma do projeto às restrições de datas e prazos impostos, minimizando eventuais 

atrasos. As estimativas de duração e as estimativas de recursos serão reexaminadas e 

revisadas até que se consiga a aprovação do cronograma, chamado de cronograma base ou 

referência, usado como uma linha de base para avaliação e controle do progresso do projeto.  

 

3.3.6 Controlar o cronograma (Processo 6.67) 

Consiste no processo de atualizar o progresso do projeto, monitorando as variações 

entre o real com o planejado (linha de base) e gerenciar as mudanças ocorridas. 

Sugere-se realizar as atualizações dos prazos do projeto pelo programa Microsoft 

Office Project  utilizando o modo Gantt de redistribuição. 

Para este controle serão apresentados os seguintes relatórios: 

 - Gráfico de Gantt  (Ilustrado na figura 11, pag.56 deste trabalho.) 

 - Gráfico de rede;  

 - Diagrama de marcos. 

O status do projeto geralmente é analisado no mínimo com periodicidade mensal, 

quando é feita a medição dos serviços para pagamento. Neste momento é prudente a 

convocação de uma reunião entre a equipe do projeto a fim de discutir eventuais atrasos e 

suas causas, como desmotivação de funcionários, falhas de fornecedores etc., Se algum atraso 

for muito impactante para o progresso do projeto, deverá ser convocada uma reunião 

emergencial para estabelecer um plano de ação, sendo que qualquer medida corretiva ou 

alteração necessária deverá ser solicitada através de um registro e aprovada pelo responsável. 

Após a aprovação, imediatamente o plano deve ser atualizado com as alterações efetivadas e 

                                                
 Diagrama de Gantt: barras coloridas horizontais que ilustram intervalos de tempo representando o início e fim 

de uma etapa.  
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com o registro de alterações, conforme sugerido anteriormente nos processos de controle de 

Escopo. 

Sendo assim, a atualização da linha de base do projeto somente será permitida com 

autorização expressa do gerente de projetos e do patrocinador, sendo a linha de base anterior 

arquivada, documentada e publicada para fins de lições aprendidas. 

Recomenda-se também classificar as mudanças nos prazos de acordo com níveis de 

prioridade (pode ser utilizada a ferramenta já descrita anteriormente, Matriz de Priorização), 

considerando que os atrasos de prioridade zero requerem ação imediata e comunicação ao 

sponsor por serem urgentes e de grande impacto ao projeto, os de prioridade um, requerem 

medidas como horas extras, de prioridade dois, replanejamento, já que o projeto ainda não 

ultrapassou 25% e finalmente os de prioridade três, que por serem pequenos com relação à 

dimensão do projeto, não possuem necessidade de replanejamento. 

 

 

3.4 GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

 

 

O Gerenciamento de Custos do projeto inclui os processos envolvidos em 

planejamento, estimativa, orçamentação e controle de custos, com o objetivo de que seja 

possível terminar o projeto dentro do orçamento aprovado. 

As estimativas de custo podem ser baseadas em propostas de fornecedores, edital de 

concorrência, dados históricos e estatísticos, ou em projetos semelhantes.  

 

3.4.1 Planejar o gerenciamento de custos (Processo 7.1) 

É o processo de estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para o 

planejamento, gestão, despesas, e controle dos custos do projeto. (Guia PMBOK - 
 
5ª edição, 

2014). 

Determina o formato e estabelece os critérios para estimar, orçar e controlar os custos 

do projeto. É recomendável prever nível de precisão e arredondamentos, ligações entre os 
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procedimentos organizacionais, limites de controle e variações dos custos permitida, regras do 

valor agregado e formatos de relatório.  

É desenvolvido através de opiniões de especialistas, técnicas analíticas e reuniões, 

baseando-se no plano de gerenciamento do projeto, TAP, fatores ambientais da empresa e 

ativos de processos organizacionais.  

Na maioria das organizações do setor da construção civil, mesmo as de pequeno porte, 

existe um profissional ou um departamento específico para a realização da contabilidade da 

empresa e do acompanhamento dos custos dos projetos desenvolvidos por esta.  

Muitas vezes este profissional ou departamento é responsável também por estimar 

custos para o projeto que será executado, sem nenhuma forma de planejamento, apenas 

baseando-se em estimativas análogas de projetos anteriores, o que obviamente interfere na 

margem de lucro ou compromete a execução do contrato. 

Em casos de obras públicas, não é exagero citar que algumas destas empresas firmam 

as suas propostas sem uma mínima análise técnica, inserindo uma pequena margem de lucro 

no custo da obra, ou ainda, praticam um grande desconto no valor da proposta, somente para 

vencer a concorrência, tornando o contrato inexeqüível, abandonando os serviços muito antes 

de sua conclusão, levando a ser feito um novo processo de Licitação que encarece a obra e 

também ocasionando grandes transtornos para a comunidade.  

A maioria das empresas de pequeno porte não visualiza as ações de planejamento 

como um bem, elas consideram que estas ações vão onerar ou burocratizar o processo de 

execução de obra, não entendendo que quanto maior o detalhamento do orçamento, menos 

riscos, imprevistos e aditivos ocorrem, reduzindo assim, o custo final do projeto.  

Além disso, a rotina de se ter uma lista de verificações e acompanhamento dos custos 

dos projetos garante a padronização dos processos e redução do valor desembolsado pela 

empresa, aumentando também a eficácia na gestão de custos, com a adoção de um sistema 

próprio de gestão que controla todas as etapas do projeto. 

 

3.4.2 Estimar os custos (Processo 7.2) 

É o processo de desenvolvimento de uma estimativa dos recursos monetários 

necessários para executar as atividades do projeto. (Guia PMBOK - 
 
5ª edição, 2014). 

Estimativa de custos – É um prognóstico/previsão baseado na informação conhecida 

em um determinado momento. (Guia PMBOK - 
 
5ª edição, 2014).  
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Nesta etapa você não tem certeza absoluta sobre o custo, mas um valor aproximado, 

lembrando que custo não é o mesmo que preço, pois preço é a somatório do custo com a 

margem de lucro. 

É ideal que para este processo seja utilizado serviços de engenheiros/arquitetos com 

prática em orçamentos ou que possuam experiência em gerenciamento de obras, mesmo 

quando não ocorram os problemas já citados anteriormente, de falta, deficiência ou 

incompatibilidade da documentação referente ao planejamento do empreendimento, como 

projetos executivos e Memorial Descritivo. 

Baseando-se nesta documentação técnica, o profissional habilitado faz o levantamento 

das quantidades dos recursos que serão necessários para a realização dos serviços e quando 

não é possível saber o custo unitário de imediato, pode-se realizar a composição unitária com 

o auxílio da TCPO – Tabelas de Composição de Preços para Orçamento, Ed. Pini. 

 

04211.8.1 – ALVENARIA de vedação com tijolos comum 5,7 x 9 x 19 cm, juntas de 12mm com               

argamassa mista de cimento, arenoso e areia sem peneirar traço 1:3:7 – tipo 5 – unidade: m² 

 

código componentes unid. consumo 

                                                                                                                   espessura da parede (cm) 

      5,7 9 

      04211.8.1.13 04211.8.1.14 

01270.0.40.1 Pedreiro h 0,90 1,60 

01270.0.45.1 Servente h 0,90 1,60 

*04060.8.1.58  
Argamassa mista de cimento arenoso e areia 
sem peneirar traço 1:3:7 m³ 0,0083 0,025 

04211.3.4.1 

Tijolo comum maciço 5,7 x 9 x 19 
(comprimento: 
190,00mm/largura:90,00mm/altura:57,00mm) un 46,00 84,00 

Figura 7 : Exemplo de Composição Unitária -   

Fonte: TCPO, Ed. Pini (2010) 

 

3.4.3 Determinar o orçamento (Processo 7.3) 

É o processo de agregação dos custos estimados de atividades individuais ou pacotes 

de trabalho para estabelecer uma linha de base de custos autorizada. (Guia PMBOK
 -  

5ª 

edição, 2014). 
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Nesta etapa somam-se todas as estimativas da etapa anterior e então calcular o custo 

total do projeto. Depois disso, acrescenta-se uma margem de risco. 

Reservas gerenciais são orçamentos reservados para o processo de gerenciamento de 

riscos e mudanças não planejadas no escopo e custos do projeto. Este valor só poderá ser 

utilizado no projeto conforme autorização da Gerente do Projeto e do Sponsor. Fazem parte 

das reservas gerenciais: 

 Reservas de Contingência: reservas destinadas exclusivamente ao processo de 

gerenciamento de riscos, conforme será citado no Plano de Gerenciamento de Riscos.  

 Outras Reservas: reservas destinadas a outros eventos, não contemplados no Plano de 

Gerenciamento de Riscos do projeto.  

Utilizando a estimativa detalhada também chamada de bottom-up, primeiro levanta-se 

os valores dos custos unitários baseando-se em índices como da tabela SINAPI  ou através de 

dados históricos, que multiplicados pelas quantidades levantadas, vão compor o orçamento, 

considerando: 

 Insumo: é cada um dos itens de mão de obra, materiais e equipamentos que 

participam da composição direta do serviço ou produto; 

 Unidade: é a unidade de medida do insumo; 

 Índice: é a incidência ou participação de cada insumo na execução de uma 

unidade de serviço; 

 Custo unitário: é o custo de aquisição ou emprego de uma unidade do insumo; 

 Custo total: é o custo total do insumo na composição de custos unitários. É 

obtido pela multiplicação do índice pelo custo unitário. O somatório dessa coluna corresponde 

ao custo total do serviço. 

Nas pequenas empresas a ferramenta mais comum utilizada é o Microsoft Excel para a 

elaboração da planilha de orçamento (figura 6), mas existem diversas ferramentas disponíveis 

no mercado, como ProEst Estimator, da U.S. Cost e Project Cost Management, da Hard 

Dollar. 

É aconselhável a convocação de uma reunião para obter a validação do orçamento pelo 

responsável maior que pode ser o engenheiro diretor técnico ou o proprietário da construtora, 

                                                
 SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, com gestão compartilhada 

entre Caixa e IBGE, que divulga mensalmente custos e índices da construção civil.  
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e apresentação a equipe do projeto, para eventuais ajustes, a fim de mitigar eventuais erros. 

Posteriormente o orçamento será apresentado para a aprovação do cliente.  

 

3.4.4 Controlar os custos (Processo 7.4) 

É o processo de monitoramento do progresso do projeto para atualização do seu 

orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base dos custos. (Guia PMBOK
 -  

5ª edição, 2014). 

O acompanhamento financeiro do empreendimento geralmente é feito mensalmente 

entre os stakeholders do projeto, no ato da medição dos serviços para pagamento. Nessa data 

é prudente convocar uma reunião entre os principais stakeholders, como equipe do projeto, 

cliente e sponsor, objetivando analisar o status do projeto e apresentar relatórios de 

acompanhamento. 

Como ferramenta para controlar o status do projeto, aconselha-se utilizar a análise do 

valor agregado, analisando mensalmente em cada medição, se o trabalho planejado foi 

alcançado, prevendo prazos e custos finais. 

Caso ocorram variações, é necessário entender as causas e tomar medidas corretivas. 

As mudanças de caráter corretivo devem ser alocadas dentro das reversas gerenciais 

do Projeto, na categoria Outras Reservas, observando a autonomia supracitada.  

Para as mudanças corretivas prioritárias que estejam fora da alçada da Gerente de 

Projeto, ou quando não existe mais Reserva Gerencial disponível, deverá ser acionado o 

Sponsor, uma vez que a Gerente de Projeto não tem autonomia necessária para solicitar à 

diretoria da empresa um aumento nas reservas gerenciais. Com o fim das reservas deve ser 

revisto todas as demais alocações a fim de balancear o orçamento do Projeto. 

O controle das mudanças poderá ser tratado conforme sugerido anteriormente, no 

gerenciamento de escopo e tempo. 

 

 

3.5 GERENCIAMENTO DE QUALIDADE 

 

O grau em que as características de um produto ou serviço atendem as expectativas, 

desejos e necessidades da parte contratante, é denominado Qualidade. 
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Gerenciar a Qualidade de um projeto engloba os processos e as atividades da parte 

contratada que determinam as políticas de qualidade, os objetivos e as responsabilidades, de 

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

Considerando que a qualidade do produto e/ou serviços são as especificações do aceite 

desse produto/serviço, a qualidade do processo é o plano de execução das atividades, 

conceitua-se como qualidade do projeto a somas dos produtos e/ou serviços entregues e das 

atividades executadas no prazo e no custo. 

Atualmente, considerando uma grande concorrência no mercado da construção civil, 

no qual o lucro passa a ser o resultado do diferencial entre o preço praticado pelo mercado e 

os custos da empresa, combinado com um público consumidor mais exigente, o caminho será 

buscar a prevenção das deficiências de planejamento na execução de obras, que resultam em 

desperdício de recursos, retrabalho, compras indevidas, falhas de comunicação, entre outros, 

que possuem forte influência no custo e na qualidade do produto final. 

 

3.5.1 Planejar o gerenciamento da qualidade (Processo 8.1) 

Consiste no processo de identificar os requisitos e os padrões de qualidade do projeto e 

do produto/serviço que será entregue, bem como documentar de que modo o projeto 

demonstrará a conformidade. 

Os requisitos consistem nas características ou propriedades que devem ser fornecidas 

para atender às necessidades dos stakeholders. Podem ser relativos ao gerenciamento do 

projeto como eficiência e cumprimento de prazos/custos, como também relativos ao 

produto/serviços como, por exemplo, características físicas e de performance. 

Avaliando os requisitos 

As métricas descrevem as características ou propriedades dos requisitos e são 

passíveis de avaliação e como processo de controle de qualidade deverá ser medido. 

Para reduzir eventuais desentendimentos entre os stakeholders do projeto, é muito 

importante que sejam estabelecidos critérios de aceitação para estas métricas, ou seja, um 

nível de qualidade a ser atingido, que permita facilmente a sua mensuração, que podem ser 

através de números absolutos, faixas de valores ou porcentagens. Exemplos: 

 Capacidade de suportar temperaturas entre 10° e 40°; 

 Número de mudanças de Escopo não superior a 5. 
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Os procedimentos e atividades para medir e avaliar o requisito, com base na métrica 

definida focando atingir os critérios de aceitação, são denominados métodos e técnicas. É 

importante especificar a periodicidade que eles serão aplicados como também o responsável. 

São eles testes funcionais, ensaios, etc. 

 

3.5.2 Realizar a garantia da qualidade (Processo 8.2) 

Consiste no projeto de auditoria dos requisitos de qualidade e dos resultados das 

medições do controle de qualidade para garantir que sejam usados os padrões de qualidade e 

as definições operacionais apropriadas. 

 A garantia de qualidade nos contratos de construção pode ser realizada através de 

vistoria nas obras pelo engenheiro responsável, a fim de identificar se os serviços estão sendo 

executados conforme as especificações da documentação técnica, padrão de qualidade da 

empresa, exigências do cliente e normas técnicas, sendo tudo anotado em uma folha de 

verificação ou check list, conforme o exemplo representado pelo “APÊNDICE C” deste 

estudo. 

Além do controle da qualidade dos serviços realizada por vistoria do engenheiro 

responsável, outros aspectos são essenciais para o controle de qualidade de uma obra, como a 

segurança dos trabalhadores regulamentada pela NR-18 e a qualidade e eficácia dos materiais 

que estão sendo utilizados, avaliados por normas técnicas e especificações técnicas desses 

materiais. 

Sendo assim, a auditoria de controle de qualidade é uma prática obrigatória, que ajuda 

a garantir o cumprimento correto de cada norma de regulamentação. 

Os resultados de desempenho que entre outros, podem servir de apoio para este 

processo são as medições de desempenho técnico, andamento das entregas do projeto, 

progresso de cronograma e custos incorridos.  

Uma prática útil no controle de qualidade, que pode ser facilmente aplicada no 

gerenciamento de obras das pequenas construtoras, é inserir no canteiro de obras uma ficha 

para ser preenchida no ato do recebimento dos materiais. 
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Figura 8: Exemplo de Ficha de Verificação de Materiais 

Fonte: Revista PINI (2012) 

 

3.5.3 Controlar a qualidade (Processo 8.3) 

Consiste no processo de monitoramento e registro dos resultados da execução das 

atividades de qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças necessárias. 

Muitas ferramentas podem ser utilizadas para o controle da qualidade, como por 

exemplo Fluxograma, folhas de verificação (Check List:), Diagrama de Pareto, Diagrama de 

Dispersão, Controle Estatístico de Processo (CEP): e o Ciclo PDCA: 

 

 PLAN: Padronizar os procedimentos de execução e inspeção dos serviços;   

 DO: Treinar os colaboradores e realizar o trabalho de acordo com o planejado;   

 CHECK: Checar e inspecionar a qualidade dos serviços, materiais ou segurança da 

obra;   

 ACT: Agir corretivamente no caso de identificação de não conformidade. 

http://www.blogdaqualidade.com.br/controle-estatistico-de-processo-cep/
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Figura 9: Ciclo PDCA da qualidade.  

Fonte: Xavier, Carlos Magno da Silva (2014) 

 

As não conformidades detectadas através da fiscalização, supervisão, inspeção e 

auditorias são tratadas quanto aos aspectos de caracterização, classificação de importância, 

registro de acompanhamento, inclusive no que se refere às ações corretivas definidas para a 

sua eliminação e prevenção de recorrência, de acordo com a metodologia da NBR ISO 

9001:2000 , sendo classificadas como alta, média e baixa. 

Caso as solicitações de mudança impactem criticamente na baseline do projeto, como 

solicitações de mudança Prioridade A (Alta) e Prioridade M (Média), estas deverão ser 

tratadas em reuniões emergenciais, juntamente com o Sponsor do projeto. 

Qualquer mudança deverá ser tratada como nas outras áreas de gerenciamento 

descritas anteriormente. 

 

 

3.6  GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO 

 

 

Inclui os processos requeridos para assegurar que as informações do projeto sejam 

planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, 

                                                
 A ABNT NBR ISO 9001 é a versão brasileira da norma internacional ISO 9001 que estabelece requisitos para 

o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) de uma organização. 
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controladas, monitoradas e finalmente dispostas de maneira oportuna e apropriada, segundo 

visão do Guia PMBOK
 
- 5ª edição (2014). 

Segundo um levantamento realizado pelo PMI (Project Management Institute Brasil), 

para 76% das 300 empresas de grande porte consultadas, a falha de comunicação é o principal 

motivo para o fracasso dos projetos. 

 Em projetos de construção civil onde ocorre a troca de informações entre pessoas de 

diversas áreas, culturas, classes sociais e níveis escolares, a situação torna-se mais agravante, 

portanto a comunicação deve ser realizada de forma efetiva, minimizando os conflitos gerados 

por uma percepção errada e interpretação diferente do que propôs o comunicador, evitando 

eventuais prejuízos e insatisfação das partes interessadas. 

 

3.6.1 Planejar comunicações (Processo 10.1) 

É o processo de desenvolver uma abordagem apropriada e um plano de comunicação 

do projeto com base nas necessidades de informação e requisitos das partes interessadas e nos 

ativos organizacionais disponíveis. (Guia PMBOK
 
- 5ª edição, 2014.) 

Identifica e documenta a abordagem de comunicação mais eficaz e eficiente com as 

partes interessadas. 

Deve-se levar em consideração as seguintes perguntas sobre informação na 

comunicação: Quem (vai distribuir e receber a informação)? Como? Quando? Onde? Qual? 

 

Alguns conceitos 

 Comunicação EFICAZ – Fornecer prontamente as informações certas para as pessoas 

certas no formato e meios certos.  

 Comunicação EFICIENTE – Fornecer apenas a informação necessária para as partes 

interessadas. 

 Fatores ambientais da organização: Qualquer um ou todos os fatores ambientais 

externos e internos da organização que cercam e influenciam o sucesso do projeto, como por 

exemplo, cultura e estrutura organizacional, condições de mercado, padrões governamentais, 

etc. 

 Ativos de processos organizacionais: Qualquer ativo relacionado a processos das 

organizações que podem influenciar o projeto e o processo de identificação das partes 
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interessadas, como por exemplo, lições aprendidas em projetos anteriores, modelos de registro 

de stakeholders, sistemas de qualidade, etc. 

 

Plano de gerenciamento da comunicação 

Um bom plano de gerenciamento de comunicações deverá conter as seguintes 

informações mínimas: 

 Objetivo do plano; 

 Identificação das partes interessadas, 

 Requisitos de comunicação das partes interessadas; 

 Informações a serem comunicadas, incluindo idioma, formato, conteúdo e nível de 

detalhes; 

 Motivo da distribuição de cada informação; 

 Intervalo de tempo e freqüência para a distribuição das informações necessárias; 

 Responsáveis pela comunicação; 

 Pessoas ou grupos que receberão as informações; 

 Métodos ou tecnologias utilizadas para transmitir as informações. 

Como a matriz de stakeholders e seus requisitos já foram identificados anteriormente 

neste estudo, à matriz de comunicação poder ser gerada: 

 

Mensagem Resultado Esperado Audiência Veículo 

Fonte de 

Informação Frequência Responsável 

Formalizar 
o início do 

projeto 
Reunião de “Kick 
Off”. 

Equipe do 
Projeto, 

Reunião e ata da 
reunião (documento 

PDF postado na 
plataforma 

SharePoint do 
projeto) 

Termo de Abertura 
do Projeto Única 

Gerente do 
Projeto 

Situação do 
projeto 

Status Report do 
projeto, contendo o 
valor agregado, as 
atividades previstas e 
realizadas até a data 
e relatando os 
principais 
acontecimentos do 

projeto no período. 
Também poderão ser 
adicionadas 
informações 
referentes aos 
objetivos e entregas 
da próxima semana. 

Equipe e 
Sponsor 

Documento em PDF 
postado na 
plataforma 

SharePoint do 
projeto 

Cronograma 
atualizado com as 
atividades previstas 
e realizadas no 
período. Semanal 

Gerente do 
Projeto 

Figura 10: Parte da Matriz de Comunicação - Empreendimento Imobiliário Residencial 

Fonte: Apostila Gerenciamento da Comunicação – FGV (adaptado) 
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3.6.2 Gerenciar comunicações (Processo 10.2) 

Para garantir que o conteúdo completo das informações do projeto chegue até todas as 

partes interessadas, inclusive os trabalhadores diretos da obra (engenheiro de produção, 

mestre de obras e outros) aconselha-se padronizar o compartilhamento desse conteúdo através 

de um software, como por exemplo, o SharePoint , acessível até mesmo a pequenas empresas.  

Além disso, essa plataforma permite o armazenamento das informações e facilidade de 

comunicação durante o desenvolvimento das atividades do projeto, possibilitando que todos 

os envolvidos tenham acesso e consultem os documentos quando desejarem, esclarecendo 

dúvidas e comunicando-se por meio do correio eletrônico da plataforma. 

A ferramenta SharePoint, principalmente quando acoplada ao Microsoft Project 

Profissional, permite que todas as leituras do progresso das atividades desenvolvidas no 

canteiro da obra sejam transferidas para o banco de dados. 

Os principais relatórios e documentos que poderão ser úteis no gerenciamento de uma 

obra e que deverão ser disponibilizados nesse sistema: 

 Termo de Abertura do Projeto em arquivo PDF; 

 Atas das reuniões em arquivo PDF; 

 Contatos do GP e Sponsor; 

 Identificação, responsabilidades e contatos dos membros da equipe; 

 Contatos e links dos principais fornecedores; 

 Documentação do projeto (planilhas, relatórios, projetos 

arquitetônico/executivo/complementares, orçamentos, etc.) em arquivo PDF; 

 Quadro de avisos, marcação de reuniões; 

 Cópias de todos os contratos que envolvem o projeto em arquivo PDF; 

 Correio eletrônico; 

 Cronograma do Projeto em arquivo PDF; 

 Relatório de Desempenho e Revisão de Valor Agregado em arquivo PDF; 

 Resumo das mudanças aprovadas; 

 Informações Visuais; 

 Relatório Fotográfico;  

 Outras informações relevantes que devem ser previstas/analisadas; 

                                                
 SharePoint: software utilizado por organizações de diversos portes para criar sites. Pode ser utilizado como um 

local seguro para armazenar, organizar, compartilhar e acessar informações de qualquer dispositivo.  
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 Relatório de Lições Aprendidas; 

 Atas e documentos referentes aos Eventos de Comunicação previamente listados; etc. 

 

Situação do projeto 

Consiste em apresentar Status Report do projeto. Podem fazer parte deste relatório os 

seguintes documentos como: Progresso do Projeto via EAP, Gráfico de Gantt, Tabela de 

Atividades; Análise de Valor Agregado e Reporte diário dos principais eventos ocorridos ou 

diário de obra. Está representado no “APÊNDICE D” deste estudo. 

 

Gráfico de Gantt 

Já definido anteriormente nesse estudo, o gráfico de Gantt do projeto é evidenciado 

através de barras no tempo para todas as atividades do projeto ao longo de sua execução, 

possibilitando o acompanhamento da evolução das atividades em relação ao tempo previsto.  

 

Figura 11: Parte da Gráfico de Gantt  - Empreendimento ImobiliárioResidencial  

Fonte: MS Project 

 

Análise de valor agregado – desempenho do projeto 

Relatório que apresenta um comparativo entre o valor agregado de cada atividade do 

projeto e o valor previsto para cada um deles, incluindo os valores de custo orçado e o valor 

agregado, bem como o gráfico comparativo entre o orçado (BCWS) e o agregado (BCWP) no 

tempo.  
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Figura 12: Parte do Relatório de Análise do Valor Agregado - Empreendimento Imobiliário Residencial  

Fonte: FGV (adaptado) 

 

Reporte diário dos principais eventos ocorridos ou diário de obra 

Relatório constando os principais eventos ocorridos no dia para manter o GP, 

fiscalização da obra e a quem possa interessar, informado   

DIÁRIO DE OBRA 

NOME DO PROJETO:  

DATA:  

RESPONSÁVEL:  

 

EVENTOS OCORRIDOS: 

Figura 13: Parte de Relatório de Reporte Diário ou Diário de Obra  

Fonte: FGV (adaptado) 

 

Ata de reuniões 

Todas as reuniões realizadas deverão ser registradas por meio de atas, contendo minimamente 

os itens descritos no “APÊNDICE E”, deste estudo. 

 

...

1 2 3 4 ...

1
1. PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIO PARA ATRAIR INVESTIDORES
01/12/2015 17:00 R$ R$

2
1.1. DOCUMENTOS PARA EXECUÇÃO E/OU 

ORÇAMENTO DA OBRA
20/10/2015 17:00 R$ R$

3 1.1.1. PROJETOS 01/09/2015 17:00 R$ R$

4 1.1.1.1. Projeto Estrutural 01/09/2015 13:00 R$ R$

5
Redigir lista de profissionais habilitados ou 

empresas 
03/08/2015 13:00 R$ R$

6 Redigir especificação técnica do projeto 06/08/2015 17:00 ... ...

7
Enviar solicitação de cotação aos profissionais 

habilitados
07/08/2015 13:00

8 Receber orçamentos 13/08/2015 13:00

9
Selecionar profissional habilitado ou 

empresa com base nos orçamentos recebidos
17/08/2015 13:00

10 Obter Aprovação do Sponsor para contratação 17/08/2015 15:00

BCWP# ATIVIDADE
TÉRMINO 

REAL

TÉRMINO 

PREVISTO

AGOSTO
BCWS
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Sugere-se que esses relatórios sejam gerados diariamente pelos responsáveis e 

publicados no espaço destinado ao projeto na plataforma SharePoint e quando forem 

necessário relatórios de progresso para as reuniões de acompanhamento do projeto, esta 

deverá ser solicitada por escrito, com antecedência de 24 horas e com a autorização do 

responsável ou gerente do projeto. 

 

Relatório de Lições Aprendidas 

É ideal que todo o conhecimento adquirido durante a execução de um empreendimento 

seja considerado, tanto para experiências bem sucedidas como para aquelas passíveis de 

aperfeiçoamento. Estes conhecimentos deverão ser identificados, registrados e documentados 

durante todo o ciclo de vida do projeto e arquivados após a sua conclusão, através de uma 

estrutura documental, simples e resumida, porém relevante e contextualizada, contendo 

também informação visual. Este material será de grande utilidade para os futuros projetos 

semelhantes, na forma de Lições Aprendidas, representado no “APÊNDICE  F” deste 

trabalho.  

 

3.6.3 Controlar comunicações (Processo 10.3) 

Controlar as comunicações é o novo processo do Guia PMBOK - 5ª edição (2014) e 

tem como objetivo controlar e monitorar as comunicações de modo a garantir que as 

necessidades de informação das partes interessadas sejam atendidas.  

Conceituando monitoramento como acompanhamento e controle como realizar uma 

ação, para este estudo, sugere-se realizar este processo através do acompanhamento na 

plataforma SharePoint, pelo responsável ou gerente de projeto, a fim de assegurar que todas 

as informações estão sendo arquivadas.  

Outra maneira de controle e monitoramento é por intermédio de reuniões entre os 

membros da equipe, já mencionadas anteriormente, para se certificar que não estão havendo 

falhas de comunicação no gerenciamento deste projeto e para avaliações e alterações no plano 

e nos documentos. É ideal que a periodicidade dessas reuniões seja semanal. 

Como já estabelecido nos outros planos, alterações só serão realizadas através de 

solicitação por escrito e posterior aprovação do responsável ou gerente do projeto. 
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3.7  GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

 

O PMI afirma que esta área inclui os processos de planejamento, identificação, 

análise, planejamento de respostas, monitoramento e controle de riscos de um projeto, ou seja, 

é o conjunto de processos, técnicas, ferramentas e boas práticas para tornar as incertezas mais 

gerenciáveis. 

O objetivo é aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos 

(oportunidades) e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos (ameaças) do 

projeto. É um gerenciamento proativo. 

Risco pode ser definido como evento incerto que, em caso de ocorrência, pode trazer 

um resultado positivo ou negativo aos objetivos do projeto, ou ainda, tudo aquilo que pode 

afastar o projeto de sua baseline. (riscos, escopo, cronograma, orçamento, recursos e 

qualidade).  

Segundo Carlos Magno da Silva Xavier e outros (2014), as exposições aos riscos 

podem ocorrer a partir de adversidades na situação econômica, financeira e até mesmo 

situações inerentes ao projeto, que podem ser: 

1. Iniciar o projeto antes do refinamento dos requisitos; 

2. Desenvolver um projeto sem conhecimento da tecnologia envolvida; 

3. Iniciar um projeto com estimativas de custo e duração inadequadas 

4. Tomar decisões em relação ao empreendimento antes de aprimorar relações entre custo 

e o desempenho técnico do projeto 

5. Falta de conhecimento técnico por parte da equipe do projeto. 

 

3.7.1 Planejar o gerenciamento dos riscos (Processo 11.1) 

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

de um projeto. 

Consiste em atribuir responsabilidades, estabelecer quais serão os limites e tolerâncias 

a riscos das partes interessadas, quais as definições para probabilidade e impacto, quais serão 

os recursos, tempo e orçamento que serão alocados para o gerenciamento dos riscos, assim 

como documentar tudo isto.  
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Para planejar o gerenciamento de riscos, assim como qualquer área do gerenciamento 

de projetos, pode ser empregada a ferramenta 5W2H. 

Esta ferramenta esquematiza o planejamento primário de ações. São as letras iniciais 

das palavras inglesas definidoras dos requisitos de planejamento para a realização de uma 

atividade ou ação qualquer, levando em conta os fatores essenciais de análise. 

 What: O que?   (Especificar o que será feito) 

 Who: Quem?    ( Especificar o responsável) 

 Where: Onde?   (Especificar o local onde será executada a ação ou a sua 

abrangência) 

 When: Quando? (Especificar o prazo para executar a ação)  

 Why: Por que? (Explicar a razão pela qual a ação está sendo feita) 

 How: Como? (Especificar a forma pela qual a ação deverá ser feita) 

 How much: Quanto custa? (Prover informações sobre o custo – orçamento, 

para executar a ação). 

 

3.7.2 Identificar os riscos (Processo 11.2) 

A identificação das oportunidades e ameaças geralmente se inicia quando a empresa 

realiza a visita técnica no local que será executada a obra, para finalidade de orçamento e 

apresentação da proposta. Esta visita é item obrigatório nos contratos regidos pela lei 8.666, 

mas em outros tipos de contratos, como de obras em que o cliente é uma empresa ou é um 

cliente particular, esta prática muitas vezes é negligenciada. 

Ao realizar a visita técnica, o engenheiro responsável pode se familiarizar com o tipo 

de trabalho a ser realizado, sua complexidade e localização, estimando pontos positivos e 

negativos na execução dos trabalhos. 

Nos contratos gerenciados por pequenas construtoras é bastante comum que os riscos 

identificados sejam simplesmente ignorados ou ainda sejam negociados de modo arbitrário, 

adicionando um percentual sobre o custo total estimado, como uma forma de contingência. 
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Ainda na fase de planejamento dos serviços, é muito importante que a empresa 

dedique uma atenção especial na análise das premissas, pois muitas vezes a obra não tem a 

menor condição de ser realizada. 

Na fase de execução, as falhas de prevenção para possíveis riscos continuam, pois sem 

um planejamento adequado para aquisições, os insumos têm seus custos alterados e os lucros 

da empresa reduzidos. Além disso, esses insumos muitas vezes são adquiridos de forma 

desordenada em excesso, com armazenamento inadequado, causando perdas de materiais e até 

mesmo acidentes de trabalho. 

Já que não ocorreu um levantamento das possíveis ameaças, é muito provável que 

ocorram outros problemas durante a fase de execução. Como a empresa não estava preparada, 

a tendência é resolver estes problemas através de medidas como retrabalho, aquisição de 

materiais ou serviços não previstos e alteração do escopo inicial, ocasionando em atrasos nos 

contratos, redução da margem de lucro, desentendimentos entre os stakeholders, necessidade 

de aditivos de contrato e até mesmo paralisação dos serviços e/ou abandono da obra.  

Como técnicas para identificação dos riscos pose ser citado a analogia a projetos 

anteriores, entrevistas, revisão de documentação, representação gráfica, brainstorming e 

Delphi. 

As principais fontes de riscos são stakeholders, EAP, lições aprendidas em projetos 

semelhantes anteriores, SWOT, premissas e restrições, sendo as premissas os primeiros riscos 

que deverão ser tratados, considerando que muitas vezes, dependendo da circunstância das 

premissas, os projetos não têm condições nem ao menos de serem iniciados. 

 

Alguns conceitos necessários 

Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise ambiental, sendo à base 

da gestão e do planejamento estratégico numa empresa ou instituição. Graças à sua 

simplicidade pode ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação de 

um blog à gestão de uma multinacional. Este é o exemplo de um sistema simples destinado a 

posicionar ou verificar a posição estratégica da empresa/instituição no ambiente em questão. 

 trengths (forças) - vantagens internas da empresa em relação às concorrentes. 

Ex.: qualidade do produto oferecido, bom serviço prestado ao cliente, solidez financeira, etc. 
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 Weaknesses (fraquezas) - desvantagens internas da empresa em relação às 

concorrentes. Ex.: altos custos de produção, má imagem, instalações desadequadas, marca 

fraca, etc.; 

 Opportunities (oportunidades) – aspectos externos positivos que podem 

potenciar a vantagem competitiva da empresa. Ex.: mudanças nos gostos dos clientes, falência 

de empresa concorrente, etc.; 

 Threats (ameaças) - aspectos externos negativos que podem por em risco a 

vantagem competitiva da empresa. Ex.: novos competidores, perda de trabalhadores 

fundamentais, etc. 

 

Figura 14: Exemplo de análise SWOT 

Fonte: fronteirasemfim.com.br (2014) 

 

Bainstorming – Expressão inglesa que significa tempestade cerebral ou tempestade de 

ideias. É uma dinâmica de grupo utilizada como uma técnica para resolver problemas 

específicos, para desenvolver novas ideias ou projetos, para juntar informação e 

para estimular o pensamento criativo.  

Técnica Delphi - Segundo Álvaro Camargo (2009), trata-se de uma técnica que pode 

ser usada para obter consenso a respeito dos riscos de um projeto. Note que a técnica de 

Delphi pode ser usada para obter qualquer tipo de consenso entre pessoas. Não é uma técnica 

apenas para identificação de riscos.  

É aplicada definindo um grupo participante, solicitando as opiniões deste grupo 

através de questionário com relação aos riscos, envio da lista compilada para análise de um 

especialista e finalmente a obtenção de um consenso. 
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Estrutura Analítica de Riscos (EAR) 

Após identificação dos riscos deve-se analisar a lista e agrupá-los de acordo com a sua 

categoria, analisando a sua causa raiz e não seu impacto. Posteriormente nomeiam-se as 

categorias e gera-se a EAR. 

 

Quadro IX: Parte dos Riscos Identificados - Empreendimento Imobiliário Residencial 

ID RISCO IDENTIFICADO  

1 
Projeto arquitetônico não aprovado pelos órgãos competentes na data prevista 

resultando em atraso de 30 dias do cronograma. 
Ameaça 

2 

Não obtenção do Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras (CVCO) e demais 

laudos dos órgãos responsáveis na data prevista resultando em atraso de 30 dias no 

cronograma. 

Ameaça 

3 Obtenção de investidores para custeio de 60% do valor do investimento. Oportunidade 

4 
Planejamento da mão-de-obra local em 70%, resultando em contratação de 10% de mão 

de obra alocada de outras regiões. 
Ameaça 

5 Retorno do projeto para os investidores abaixo de 30%. Ameaça 

6 Valorização do valor de mercado do apartamento superior a 5%. Oportunidade 

7 
Incerteza nas aplicações bancárias levando a investir no mercado imobiliário, atraindo 

10% a mais de investidores. 
Oportunidade 

8 Desemprego tornando a mão-de-obra10% mais barata. Oportunidade 

9 Queda de 5% do preço dos insumos devido à crise econômica. Oportunidade 

10 
Política recessiva de 2016 favorecendo a construção do empreendimento para quando o 
mercado reagir em 2017, estar pronto para venda. 

Oportunidade 

11 
Mudanças na política monetária do país, reduzindo 20%dos financiamentos bancários, 

influenciando nas vendas dos apartamentos. 
Ameaça 

12 
Acidentes com o empreendimento ou com os funcionários envolvidos, como por 

exemplo, incêndio ou acidente de trabalho. 
Ameaça 

Fonte: FGV (adaptado) 

 

3.7.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos (Processo 11.3) 

É o processo de priorização de riscos através da avaliação e combinação de sua 

probabilidade de ocorrência e impacto. 

Os riscos identificados são qualificados na sua probabilidade de ocorrência e impacto 

ou gravidade dos seus resultados. A escala utilizada varia de 1 a 10, sendo 1 o menor impacto 

ou probabilidade e 10 o maior impacto ou probabilidade. 

Os riscos de prioridade alta devem ser tratados de forma imediata, caso contrário os 

objetivos do projeto serão seriamente comprometidos. Já os riscos de prioridade média são 

considerados relevantes para o projeto e necessitam de um gerenciamento mais preciso, 
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garantindo assim os resultados esperados. Os riscos cuja prioridade é baixa são de fácil 

resolução e não representam perigo para o andamento do projeto. 

MATRIZ IMPACTO X PROBABILIDADE 

 

Figura 15: Exemplo Matriz Impacto x Probabilidade 

Fonte: FGV(adaptado) 

3.7.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos (Processo 11.4) 

É o processo de analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos 

gerais do projeto. Normalmente utiliza-se este processo nos riscos que foram identificados e 

posteriormente priorizados pela análise qualitativa, como tendo impacto potencial e 

substancial no projeto. Assim, será feita uma análise numérica, demonstrando os seus 

impactos de forma monetária.  

Como técnica para esta análise pode-se utilizar o Valor Esperado, ou seja, arbitra-se 

valores monetários para os impactos e porcentagens para as probabilidades. A multiplicação 

dos dois resultados será O Valor Esperado do risco. (Valor Esperado = Probabilidade x 

Impacto). 

O Valor Esperado do Projeto será: 

 

 

 

 

Considerando que para projetos com foco em custos, como Licitações Públicas as 

ameaças aumentam os custos e as oportunidades diminuem os custos e para os projetos com 

Valor Esperado = Valor Base + - n VE Ameaças + - n VE Oportunidades 
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foco em resultados, como abertura de uma microempresa, as ameaças diminuem o lucro e as 

oportunidades aumentam o lucro. 

 

Quadro X: Parte Análise Quantitativa dos Riscos - Empreendimento Imobiliário Residêncial 

ID RISCO 
IMPACTO PROBABILIDADE IMPACTO X 

PROBABILIDADE (R$) (R$) (%) 

1 

Projeto arquitetônico não aprovado pelos 
órgãos competentes na data prevista 

resultando em atraso de 30 dias do 
cronograma. 

20.000 15% 3.000 

2 

Não obtenção do Certificado de Vistoria de 

Conclusão de Obras (CVCO) e demais 
laudos dos órgãos responsáveis na data 
prevista resultando em atraso de 30 dias 

no cronograma. 

15.000 15% 2.250 

3 
Obtenção de investidores para custeio de 
60% do valor do investimento. 

100.000 15% 15.000 

4 
Planejamento da mão-de-obra local em 
70% resultando em contratação de 10% de 

mão de obra alocada de outras regiões. 

10.000 15% 1.500 

5 
Retorno do projeto para os investidores 
abaixo de 30%. 

120.000 30% 36.000 

6 
Desvalorização do valor de mercado do 
apartamento superior a 5%. 

90.000 35% 31.500 

Fonte: FGV (adaptado) 

 

3.7.5 Planejar a resposta aos riscos (Processo 11.5) 

 Consiste no processo de desenvolvimento de opções e ações para aumentar as 

oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. 

Além de planejar as respostas, é importante determinar em que momento será o 

controle, o responsável pelo monitoramento, o responsável pela resposta, qual é o gatilho , 

quais serão as alterações em outras áreas e os recursos necessários para implementá-las. 

Existem diversas estratégias de respostas aos riscos, como eliminar, transferir, mitigar, 

aceitar, provocar, compartilhar, melhorar, ignorar, explorar e calcular a reserva de 

contingência. 

 

 

 

                                                
 Gatilho (trigger) – Indica que o risco ocorreu ou está para ocorrer (também chamado de sintomas de risco ou 

sinais de advertência). 
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Quadro XI: Resposta aos Riscos do Projeto 

REGISTRO DE RISCOS 

ID Descrição dos riscos P I PxI Resposta ao risco 

1 
Baixa produtividade da mão de 
obra 

3 3 9 
Treinamento da mão de obra e estímulo à 
produtividade com bonificações. 

2 Escopo mal definido 2 3 6 Revisão da definição do escopo do projeto 

3 Atrasos nas entregas de materiais 3 2 6 
Estabelecer procedimentos para seleção de 
fornecedores e multas nos contratos. 

4 Chuvas e intempéries 3 2 6 
Redefinir o sequenciamento lógico das atividades que 

sofrem o impacto da ocorrência das chuvas. 

5 Incompatibilização de projetos 2 2 4 
Melhorar a coordenação dos projetos complementares 
com o projeto arquitetônico. 

6 
Pouca habilidade no uso do MS 
Project 

2 2 4 Treinamento da equipe do MS Project 

7 
Falta de conhecimento dos 

padrões de qualidade 
2 2 4 

Capacitar a equipe para cumprir os padrões de 

qualidade estabelecidos 

8 Planejamento muito burocrático 2 2 4 
Revisar o Plano do Projeto e adequá-lo de acordo com 

as condições da obra 

9 Material de má qualidade 2 2 4 
Especificação adequada e procedimentos para a 
equipe de suprimentos fazer o recebimento de 

materiais. 

10 Orçamento enxuto 1 3 3 Estabelecer um gerenciamento mais rigoroso. 

11 Gerente de projeto não qualificado 1 3 3 Qualificar o gerente do projeto. 

12 
Gerente de execução não 

qualificado 
1 3 3 

Fazer seleção adequada do profissional e substituição 

imediata, caso ocorram problemas durante a obra. 

13 
Papéis e responsabilidades mal 
definidos 

1 2 2 Prever e divulgar as responsabilidades 

14 Greves 1 2 2 
Estabelecer uma boa prática com os funcionários e 
com o sindicato dos trabalhadores. 

Fonte: Xavier, Carlos Magno da Silva (2014) 

 

3.7.6 Controlar os riscos (Processo 11.6) 

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.  

 

 

3.8 GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS 

 

 

O Guia PMBOK
 - 

5ª Ed. (2014), diz que esta área inclui os processos necessários para 

identificar as pessoas, grupos ou organizações que possam afetar ou ser afetado pelo projeto, 

para analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto sobre o projeto e para 
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desenvolver estratégias de gerenciamento adequadas para efetivamente engajar as partes 

interessadas nas decisões e na execução do projeto. 

 

3.8.1 Identificar as partes interessadas (Processo 13.1) 

Este processo já foi descrito no início deste estudo, item 3.2.2 

 

Análise das partes interessadas 

Análise sistemática de informações quantitativas e qualitativas a fim de determinar 

quais interesses, expectativas e influências devem ser considerados e seu relacionamento com 

o projeto.  

Primeiro identifica-se todas as partes interessadas potenciais e as informações 

relevantes sobre elas, depois o impacto ou apoio potencial de cada uma ao projeto, 

classificando usando um modelo e posteriormente avalia-se como vão reagir ou responder em 

várias situações. 

 

Figura 16: Exemplo de Matriz Poder x Interesse 

Fonte: Diego Macedo (2014) 

 

Registro das partes interessadas 

Após a identificação e análise das partes interessadas, registra-se através de um 

documento as todas as informações sobre cada parte interessada. É aconselhável que este 

documento seja atualizado durante todo o ciclo de vida do projeto.  

Fazem parte as seguintes informações:  
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Quadro XII: Ferramentas para Análise dos Stakeholders (Poder x Interesse) 

ID STAKEHOLDER PODER 

G

R

A

U 

INTERESSE 

G

R

A

U 

PRIORIDADE COMPORTAMENTO/REAÇÕES 

                

                

Fonte: Apostila Gerenciamento de Stakeholders em Projetos – FGV (2014) 

 

3.8.2 Planejar o gerenciamento das partes interessadas (Processo 13.2) 

É o processo de desenvolvimento das estratégias de gerenciamento adequadas para 

envolver efetivamente as partes interessadas durante todo o ciclo do projeto, com base na 

análise de suas necessidades, interesses e potencial impacto sobre o sucesso do projeto. 

Desenvolver estratégias para o engajamento destas partes, como também, estabelecer um 

plano com uma abordagem para gerenciar o engajamento, executar estratégias, realizar 

comunicações adequadas, etc.  

A maneira de condução da comunicação já foi sugerida no item Gerenciamento das 

Comunicações. 

 

Quadro XIII: Níveis de Engajamento e Estratégias 

ID STAKEHOLDER 

NÍVEL DE 

ENGAJAMENTO 

ATUAL 

NÍVEL DE 

ENGAJAMENTO 

DESEJADO 

ESTRATÉGIA 

          

          

Fonte: Apostila Gerenciamento de Stakeholders em Projetos – FGV (2014) 

 

3.8.3 Gerenciar o engajamento das partes interessadas (Processo 13.3) 

É o processo de comunicação e interação com as partes interessadas para atender suas 

necessidades/expectativas, endereçar preocupações assim que ocorrerem, e fomentar o 

engajamento apropriado das partes interessadas nas atividades do projeto ao longo do seu 

ciclo de vida. 
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Priorização das partes interessadas 

A priorização das Partes Interessadas tem por objetivo entender como elas podem 

afetar o projeto e sua implantação. Elas podem estar interessadas em decisões do projeto por 

vários motivos, como por exemplo, lucro/custo, informação/controle, segurança, visibilidade 

e política. 

Quando entendemos o interesse e o poder do Stakeholder sobre o projeto, podemos 

estimar as suas prováveis reações e o nível de engajamento, como por exemplo, se ele é 

desinformado, resistente, neutro, apoiador, entusiasta. O nível de engajamento pode ser atual 

ou desejado.  

 

3.8.4 Controlar o engajamento das partes interessadas (Processo 13.4) 

É o processo que monitora as relações das partes interessadas do projeto e ajusta as 

estratégias e planos para envolvê -las. ou seja, controlar as relações com as partes interessadas 

e fazer ajustes para tornar as estratégias mais efetivas.  

As mudanças podem ser tratadas conforme os outros planos já descritos neste estudo. 

 

 

3.9 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

O capítulo 9 do O Guia PMBOK
 
- 5ª Ed. (2014), trás as informações sobre o 

gerenciamento dos recursos humanos, o qual inclui os processos que organizam, gerenciam e 

lideram a equipe do projeto.  

A necessidade de ter uma equipe qualificada é muito importante para a realização de 

um empreendimento, tendo em vista que as pessoas determinam o sucesso ou fracasso de 

organizações e projetos.  

No setor da construção civil, o quadro de funcionários é muito diversificado, pois é 

composto de pessoas com diferentes culturas, classes sociais e grau de escolaridade, tornando 

o gerenciamento de RH um grande desafio. 

Além disso, características como a baixa qualificação e o despreparo dos profissionais 

em todos os níveis de hierarquia e a alta rotatividade, fazem parte da rotina nesse setor. 
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Nos canteiros de obra geralmente a parte operacional é composta por pessoas de baixo 

grau de escolaridade e até mesmo analfabetos, limitando a aprendizagem e a comunicação, 

como também questões culturais, que dificultam os relacionamentos. 

 

3.9.1 Planejar o gerenciamento de recursos humanos (Processo 9.1) 

É o processo de identificar e documentar papéis, responsabilidades, habilidades 

necessárias e relações hierárquicas do projeto, e criar um plano de gerenciamento de pessoal, 

determinando e identificando recursos humanos com habilidades necessárias para o êxito do 

projeto. 

Por intermédio de reuniões e opinião especializada, analisando os fatores ambientais, 

ativos organizacionais, plano de gerenciamento e os requisitos do projeto, desenvolve-se o 

plano: 

1-  Nomear o projeto e os responsáveis: 

 MODELO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RH EM PROJETOS  

    

NOME DO PROJETO 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

APROVADO POR  VERSÃO 

REPROVADO POR  DATA 

 

2- Listar os recursos humanos do projeto, desenvolvendo o diretório: 

DIRETÓRIO DO TIME DO PROJETO 

Nº Nome Área - função e-mail Telefone 

     

3- Desenhar todo o organograma  do projeto incluindo todos os recursos e sua posição na 

hierarquia do projeto, a partir da lista dos recursos humanos do projeto:  

                                                
 Organograma: representação gráfica dos membros da equipe do projeto e a estrutura organizacional. 
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Figura 17: Exemplo de Organograma 

Fonte: Carla Alves (2014) 

4- Elaborar a Matriz de Responsabilidades, indicando por intermédio de siglas as 

atribuições (A= autoriza, R= responsável, P= participa, C= deve ser consultado, etc), como 

também os nomes dos recursos humanos.(E=estagiário, Epla=eng. Planejamento, SP=sponsor, 

GP=gerente de projeto) etc. 

 

Quadro XIV: Parte da Matriz de Responsabilidades - Empreendimento Imobiliário  

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

ATIVIDADE R A I C 

1.1.1.1. Projeto Estrutural 
    

Redigir lista de profissionais habilitados ou empresas  EPla 
   

Redigir especificação técnica do projeto Epla 
   

Enviar solicitação de cotação aos profissionais habilitados E1 
   

Receber orçamentos E1 
   

Selecionar profissional habilitado ou empresa com base nos 
orçamentos recebidos 

EPla GP SP 
 

Obter Aprovação do Sponsor para contratação EPla 
 

GP 
 

Redigir contrato para contratação do profissional selecionado GP 
   

Contratar profissional selecionado EPla GP SP 
 

Obter Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) EPla 
   

Receber projeto Estrutural e Memorial Descritivo E1 
 

GP 
 

Aprovar projeto Estrutural e Memorial Descritivo EPla 
 

GP Epro 

Obter Aprovação do Sponsor para pagamento EPla 
 

GP 
 

Pagar responsável pela elaboração  Epla SP GP 
 

Finalizar contrato Epla 
 

GP 
 

Fonte: FGV (adaptado) 

 

5- Perfil da equipe do projeto 

Descrever os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à equipe do projeto.  

6- Novos profissionais, re-alocação e substituição de membros do time 
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Descrever as políticas de recrutamento e seleção da equipe, bem como seus 

procedimentos e prazos de entrada e saída do projeto. 

7- Treinamento 

Descrever como serão atendidas as necessidades de treinamento da equipe. 

8- Avaliação do desempenho da equipe do projeto 

Descrever os procedimentos e periodicidade de avaliação de resultados dos membros 

do projeto. Aqui como critério pode ser a avaliação do sucesso ou insucesso do projeto. 

9- Bonificação 

Descrever as políticas e procedimentos de remuneração e bonificação da equipe. 

10- Alocação financeira para o gerenciamento de RH 

Descrever a alocação financeira para eventos relacionados ao gerenciamento do time – 

eventos, treinamentos não previstos, etc. 

11- Administração do plano de gerenciamento de RH 

(Nome e cargo do responsável pelo plano). 

(Nome e cargo do suplente do responsável do plano). 

12- Frequencia de atualização do plano de RH 

Descrever a frequencia de atualização com certa periodicidade que pode ser semanal 

ou mensal, a fim de garantir que nenhuma informação seja perdida contribuindo melhor para a 

geração das lições aprendidas. 

13- Outros assuntos 

Apresentar e abordar outros assuntos que podem não estar presentes nesse plano, 

como por exemplo, Medicina e Segurança do Trabalho. 

14- Alterações 

Conforme estabelecido nos outros planos. 

3.9.2. Mobilizar a equipe do projeto (Processo 9.2) 

É o processo de confirmação da disponibilidade dos recursos humanos e obtenção da 

equipe necessária para concluir as designações do projeto.  

Consiste em esboçar e orientar a seleção da equipe e designar responsabilidades, a fim 

de se obter uma equipe de sucesso. (Possibilidades técnicas de seleção são, por exemplo, 

entrevistas, provas de conhecimento, testes psicológicos, etc.) 
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A formação da equipe do projeto depende da questão financeira; experiência anterior; 

interesses pessoais, disponibilidade (momento e local), como também, competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes). 

3.9.3. Desenvolver a equipe do projeto (Processo 9.3)  

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 de equipe e 

cumprir os objetivos do projeto. 

Como ferramentas e técnicas para desenvolver este processo, pode-se citar 

treinamentos, habilidades interpessoais, ferramentas de avaliação, reconhecimento e 

recompensas (bonificações). 

Muitas empresas de construção civil já investem não só em treinamentos específicos 

para aperfeiçoamento de conhecimentos técnicos, mas em programas de alfabetização, 

promovendo assim a melhoria da qualidade e desempenho das atividades executadas, como 

também aumentando a satisfação e autoestima dos seus colaboradores. 

 

3.9.4 Gerenciar a equipe do projeto (Processo 9.4) 

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

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

Este processo requer diversas habilidades de gerenciamento para estimular o trabalho 

e integrar os esforços dos membros, resultando em equipes de alto desempenho.  

Envolve uma combinação de habilidades, com ênfase especial em comunicação, 

gerenciamento de conflitos, negociação e liderança. São ferramentas e técnicas para este 

processo as observações e conversas, avaliações de desempenho do projeto, gerenciamento de 

conflitos e habilidades interpessoais. 

Obs.: As técnicas para motivação da equipe, não serão objeto deste estudo. 
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3.10 GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES  

 

 

O PMBOK
 
- 5ª Ed. (2014), diz que esta área inclui os processos necessários para 

comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à sua equipe do projeto.  

 Como objetivos desta área pode-se citar o aumento da eficiência em 

compras/aquisições; o melhor uso dos recursos internos e externos, aceleração do 

cronograma, melhor gerenciamento dos custos e redução de riscos. 

O setor da construção civil demanda muito esta área do gerenciamento de projetos, 

pois constantemente está adquirindo ou contratando bens e/ou serviços, onde diversos setores 

da empresa estão envolvidos (mesmo nas pequenas estruturas), tais como engenharia, 

suprimento, financeiro, jurídico e obras. 

Sendo assim, para garantir qualidade nas aquisições, este trabalho tem que estar 

devidamente integrado, considerando especificações técnicas; seleção e avaliação de 

fornecedores; controle de recebimento de materiais no canteiro de obras; e orientações para 

armazenamento e transportes de materiais. 

Nas pequenas empresas do setor da construção civil, geralmente a estrutura do 

departamento de compras, quando existe, é muito simples, sendo composto muitas vezes por 

um funcionário com pouca qualificação, portanto é muito importante que o engenheiro 

responsável transmita informações seguras e riqueza de detalhes. 

As normas técnicas vigentes funcionam como diretriz para definir os níveis da 

qualidade dos insumos, os ensaios para avaliá-los, procedimentos para planejamento e 

elaboração da documentação técnica como projetos, memorial descritivo, etc., como também, 

para execução dos serviços, evitando maiores transtornos decorrentes causados por 

insatisfação dos clientes ou prejuízos financeiros. 

 

3.10.1  Planejar o gerenciamento das aquisições (Processo 12.1) 

É o processo de documentação das decisões de compra do projeto, especificando a 

abordagem e identificando fornecedores em potencial.  

Deve-se analisar junto à equipe do projeto se é melhor desenvolver internamente ou 

contar com um apoio externo (terceirizar) algum serviço ou produto. Caso seja feita a escolha 
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de comprar, será necessário emitir declarações de trabalho e documentos de aquisição, caso 

contrário, ou seja, decidir fazer, documenta-se a decisão e prossegue com o plano de 

gerenciamento do projeto. No plano de gerenciamento de aquisições deve constar o tipo de 

contrato utilizado, o mapa das aquisições, responsabilidades por preparar estimativas e sua 

aplicabilidade (nomes); autonomia do projeto com relação às aquisições; política de 

gerenciamento dos fornecedores; restrições e premissas das compras e demais documentos de 

aquisições. 

Os passos para elaborar um plano de gerenciamento de aquisições são: 

 

a) - Análise Make or Buy 

Consiste na análise entre os membros da equipe, para decidir se a equipe vai fazer ou 

contratar os pacotes de trabalho, considerando fatores como capacidade da equipe, 

necessidade de fornecimento especializado, restrições de custo e prazo, compartilhamento de 

riscos, etc.) 

 

b) Mapa de aquisições 

É o documento que será desenvolvido posteriormente à análise Make or Buy, 

baseando-se também na análise da EAP, Cronograma e experiência da equipe.  

 

MAPA DAS AQUISIÇÕES 

I

T

E

M 

QUANTIDADE 
REF 

EAP 

ITEM A SER 

CONTRATADO 
FORNECEDORES ORÇAMENTO PRAZO CRITÉRIO M/B 

1 1 
1

1.0 

Relatórios de 

acompanhamento 

GPA Consultoria 

em Planejamento 

de obras 

R$  8.000,00 15/1/2015 
Restrição de 

prazo 

3 1 
3

2.1.0 

Instalações elétricas 

preliminares 

Iluminu´s, Eletrical 

Center 
R$ 15.000,00 15/3/2015 

Falta de 

Knowhow 

4 5.250,00 KG 

2

2.6.1    

2.6.2

2.6.3 

2.6.4 

Aço Açofer, Gerdau R$   25.623,00 8/9/2015 

Necessidade 

de 

fornecimento 

especializado 

Figura 18: Exemplo de Mapa das Aquisições 

Fonte: Apostila Gerenciamento de Aquisições – FGV (adaptado) 
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c)- Respostas aos riscos das aquisições 

Considerando as aquisições constantemente objeto de incertezas, é importante planejar 

a maneira prevenção, ou seja, pode-se responder aos riscos. 

Estas respostas podem ser por intermédio das especificações, escolha (pré-

qualificação) das empresas convidadas a participar do processo de seleção, critérios de 

avaliação obrigatórios e/ou facultativos e cláusulas contratuais  

 

d)- Declaração do trabalho (SOW- STATEMENT OF WORK) 

Trata-se da especificação/descrição dos itens a serem fornecidos, em detalhe tal que os 

potenciais fornecedores possam avaliar se são capazes de fornecê-lo. Ex.: Memorial 

Descritivo ou objeto de uma licitação. 

Baseada na EAP e no Dicionário da EAP, deve conter as seguintes informações como 

especificações técnicas; qualidade requerida; quantidades; prazos; suporte técnico; 

treinamentos desejados; nível de serviço de manutenção desejado; garantia; e local da entrega. 

 

e) Critérios de seleção dos fornecedores 

Os critérios de seleção dos fornecedores podem ser: 

Eliminatórios: (pré-requisitos, obrigatórios, habilitação), como por exemplo, 

capacidade financeira, capacidade de produção, experiência técnica, regularização jurídica e 

fiscal,  

Classificatórios: julgamento, ou seja, que irão diferenciar as propostas 

 

f) Documentos de aquisição 

São os documentos usados para solicitar propostas aos potenciais fornecedores, como 

por exemplo, solicitação de proposta; pedido de cotação carta convite e Edital (serviço 

público). 

 

g) Contrato 

É o conjunto de regras estabelecidas pelas partes interessadas, reunidas em um 

documento, que definem a maneira de se relacionar no acordo mútuo que obriga o fornecedor 

a oferecer os produtos, serviços ou resultados especificados e obriga o comprador a fornecer 

uma contraprestação monetária ou de outro tipo.  
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3.10.2 Conduzir as aquisições (Processo 12.2) 

É o processo de obtenção de respostas de fornecedores, seleção de um fornecedor e 

adjudicação (firmar) de um contrato. Um exemplo é a Licitação Pública regida pela Norma 

Federal, Lei 8.666/93. 

 

3.10.3 Controlar as aquisições (Processo 12.3)  

Basicamente consiste em acompanhar o contrato, certificando-se se as partes 

envolvidas estão cumprindo as suas obrigações e realizando mudanças e correções se 

necessário. 

Sugere-se acompanhar a eficácia e a regularidade dos fornecedores através das 

Reuniões de Avaliação Geral dos Fornecedores – AGF, que serão realizadas, por exemplo, 

com periodicidade semanal, analisando a atuação da empresa fornecedora. 

No caso de não cumprimento dos itens do contrato por parte do fornecedor, este 

poderá ser advertido, suspenso ou até mesmo ter o seu contrato cancelado. 

É importante que seja realizado o armazenamento das avaliações junto ao cadastro do 

fornecedor, tornando-se parte do critério de elegibilidade para contratações futuras. 

 

3.10.4 Encerrar as aquisições (Processo 12.4)  

É A finalização de cada aquisição do projeto. Dá suporte ao processo 4.6 Encerrar o 

projeto ou fase (Integração), fazendo a verificação do trabalho e entregas que foram 

contratados, verificando se estão completos e dentro do que foi acordado, confirmando que 

todas as entregas foram aceitas.  

É ideal que resolva todas as pendências e pagamentos, conduzindo uma auditoria final 

nos contratos e posteriormente documentar e arquivar todos os documentos e resultados para 

futuras consultas e Lições Aprendidas. 
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3.11 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO 

 

 

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 (PMBOK - 
 
5ª Ed., 2014). São eles: 

Desenvolver o termo de abertura do projeto: autorizar um projeto ou fase e 

documentar requisitos iniciais. Processo descrito detalhadamente no início desta dissertação. 

Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto: ações necessárias para definir, 

preparar, integrar e coordenar planos auxiliares, que foram desenvolvidos ao longo dessa 

dissertação. 

Orientar e gerenciar o trabalho do projeto: realizar trabalho definido no plano de 

projeto para atingir os objetivos do projeto. Implementa mudanças, gera dados de 

desempenho e emite solicitações de mudança. Esses dados de desempenho serão analisados 

no contexto pelos processos de controle, gerando assim as informações de desempenho. 

Algumas atividades que foram desenvolvidas durante este estudo, que fazem parte do 

processo: 

 Criar as entregas;  

 Desenvolver e gerenciar a equipe do projeto;  

 Obter e usar recursos;  

 Gerenciar as comunicações;  

 Gerar dados de desempenho do trabalho;  

 Emitir e implementar solicitações de mudanças;  

 Gerenciar e implementar respostas aos riscos;  

 Gerenciar fornecedores e contratos;  

 Gerenciar o engajamento das partes interessadas;  

 Coletar e documentar lições aprendidas. 

 

Monitorar e controlar o trabalho do projeto: acompanhar e revisar o progresso para 

atender aos objetivos de desempenho definidos no plano do projeto. 

 

http://escritoriodeprojetos.com.br/desenvolver-o-termo-de-abertura-do-projeto.aspx
http://escritoriodeprojetos.com.br/desenvolver-o-plano-de-gerenciamento-do-projeto.aspx
http://escritoriodeprojetos.com.br/orientar-e-gerenciar-o-trabalho-do-projeto.aspx
http://escritoriodeprojetos.com.br/monitorar-e-controlar-o-trabalho-do-projeto.aspx
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Realizar o controle integrado de mudanças: revisar as solicitações de mudança, 

aprovação e gerenciamento de mudanças. O mecanismo para ser realizado este processo foi 

sugerido e repetido em cada área de gerenciamento de projetos descrita neste estudo. 

 

Encerrar o projeto ou fase: finalizar todas atividades de gerenciamento do projeto 

para terminar o projeto ou a fase. 

 O principal benefício deste processo é o fornecimento de lições aprendidas, o 

encerramento formal do trabalho do projeto e a liberação dos recursos organizacionais para 

utilização em novos empreendimentos. 

Este processo é necessário mesmo que o projeto ou fase seja cancelado ou encerrado 

antes do planejado e se comporta da seguinte maneira: 

 4.3 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto - faz as entregas;  

 8.3 Controlar a qualidade - verifica se as entregas estão corretas e se os 

requisitos de qualidade especificados para as entregas foram atendidos;  

3.9 5.5 Validar o escopo - reúne com o cliente para obter a formalização da entrega, 

ou seja, o aceite da entrega;  

 4.6 Encerrar o Projeto ou Fase - será dado pelo cliente o aceite final para todas 

as entregas do projeto, concluindo o mesmo.  

Um exemplo para o Termo de Aceite, está representado no “APÊNDICE B” deste 

estudo. 

 

 

4 CONCLUSÕES 

 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar a importância das pequenas empresas do setor da 

construção civil para a economia do Brasil, como também a deficiência do gerenciamento de 

projetos. nesse ambiente. 

 A pesquisa apresentada propôs uma reflexão sobre a necessidade de melhoria dessas 

organizações tanto nos processos administrativos e de gestão, como também nos métodos de 

trabalho, diante de um mercado cada vez mais competitivo e de um público cada vez mais 

exigente.  

http://escritoriodeprojetos.com.br/realizar-o-controle-integrado-de-mudancas.aspx
http://escritoriodeprojetos.com.br/encerrar-o-projeto-ou-fase.aspx
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Todas as áreas de gerenciamento de projetos nos padrões sugeridos pelo PMI, através 

do guia PMBOK – 5ª Ed. (2014), apresentadas neste estudo, podem ser adaptadas no 

gerenciamento dos contratos administrados por pequenas construtoras no Brasil, auxiliando 

no planejamento de seus empreendimentos, sendo um diferencial estratégico em comparação 

com outras organizações, amenizando ameaças e/ou eventuais prejuízos, como também, 

aumentando a margem de lucro e satisfação dos clientes. 
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6. APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 

 

DESIGNAÇÃO 

(Nome do GP) designado como gerente do projeto (nome do projeto). 

RESPONSABILIDADES 

Descrever as responsabilidades do gerente do projeto. 

AUTORIDADE 

Descrever as autoridades do gerente do projeto. 

PROPÓSITO OU JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

O problema ou a oportunidade (necessidade) que justifica o desenvolvimento do projeto. 

REQUISITOS DE ALTO NÍVEL 

Condições ou capacidades que devem ser atendidas. 

PROJETO 

Objetivos: a contribuição ou auxílio que o projeto visa trazer para a solução do problema, ou 

benefício que o projeto visa gerar, em termos qualitativos. 

Metas (critérios de sucesso): especifique metas e seus indicadores de forma realista e 

quantificada (serão auditados no encerramento do projeto), inclusive em termos de prazos e 

financeiras. 

Descrição: especifique em alto nível produtos e/ou serviços a serem gerados pelo projeto. 

RISCOS (OPCIONAL) 

Identifique e avalie, preliminarmente, os riscos envolvidos e possíveis impactos 

organizacionais do projeto. 

PRAZO                                                                         INVESTIMENTO 

Forneça o prazo em dias e a data final do 

projeto. 

Informe o investimento necessário no projeto. 

  

PRINCIPAIS FASES DATAS   CUSTOS    

Relacione as principais 

fases/marcos requeridos, de 

forma que possamos avaliar as 

datas mais críticas. 

Estime as datas de término de 

cada fase. 

Estime os custos de cada 

fase. 

COMENTÁRIOS: considerações adicionais podem ser registradas e anexadas aqui. 

APROVADO POR: indique quem decidiu e aprovou. 
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APÊNDICE B: TERMO DE ACEITE 

 

TERMO DE ACEITE DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

Empresa 

Nome do Projeto 

Identificação do cliente 

ID 

EAP 

Nome do 

Pacote 

Resultado da Avaliação Comentários (Pendências e 

Plano de Ação): 

    

    

Tendo examinado o Relatório Final do Projeto e me certificado de que a solução 

atende às necessidades originalmente definidas, atesto e aprovo a conclusão do 

presente projeto. 

Nome  Assinatura Cargo Data 

    

    

Obs: 

Assinatura do Cliente: 

Assinatura do Gerente de Produto: 

Verificação de cada Entrega do Projeto até o resultado/Produto Final. 
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APÊNDICE C: EXEMPLO DE CHECK LIST 

 

 

Verificado? Situação Observações e medidas de 
correção Sim Não Boa Regular Ruim 

B
a

n
h

e
ir

o
 1

 

Torneiras             

Vasos sanitários 
(descarga, 
trincas, 
vazamento) 

          

  

Chuveiro             

Ralo             

Pia (trincas, 
vazamento) 

          
  

Janela 
(esquadrias, 
fechadura) 

          

  

Porta 
(rachadura, 
manchas, 
lascas) 

          

  

Azulejos             

Box (vedação)             

Pintura             
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APÊNDICE D: RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DO PROJETO 

NOME DO 
PROJETO: 

 

EQUIPE DO 
PROJETO: 

 

GERENTE DO 
PROJETO: 

 

DATA  

PROGRESSO DO PROJETO VIA EAP 

 

GRÁFICO DE GANTT 

 

TABELA DE ATIVIDADES 

 

ANÁLISE DE VALOR AGREGADO 

 

EVENTOS OCORRIDOS 

Segunda-feira 
(DD/MM) 

 

Terça-feira 
(DD/MM) 

 

...  

COMENTÁRIOS E ANÁLISE CRÍTICA 
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APÊNDICE E: EXEMPLO ATA DE REUNIÃO 

 

ATA DE REUNIÃO 

NOME DO 

PROJETO: 
 

DATA:  

PARTICIPANTES: 
 

 

AGENDA (PAUTA): 
 

 

DIFICULDADES/ 

OPORTUNIDADES: 
 

DECISÕES 

TOMADAS: 
 

PENDÊNCIAS:  

APROVAÇÕES:  

LIÇÕES 

APRENDIDAS: 
 

 

OBSERVAÇÕES: 
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APÊNDICE F: RELATÓRIO DE LIÇÕES APRENDIDAS 

 

RELATÓRIO DE LIÇÕES APRENDIDAS 

NOME DO 
PROJETO: 

 

ELABORADO 
POR: 

 DATA: 

PARTICIPANTES:  

TÓPICOS SIM NÃO COMENTÁRIOS 

O produto final foi entregue conforme 
acordado? (requisitos/especificações)? 

   

Houve desvios entre prazos realizados 
e programados? 

   

Os desvios poderiam ter sido evitados?    

Os resultados propostos foram 
alcançados? 

   

Eventos inesperados ocorreram?    

Os clientes/usuários estão satisfeitos?    

O apoio dos patrocinadores foi 
satisfatório? 

   

Houve problemas de comunicação?    

Os fornecedores entregaram seus 
produtos/serviços em conformidade 
com o acordado? 

   

Aconteceram mudanças no plano do 
projeto após início da execução? 
Como foram gerenciadas? 

   

Aconteceram mudanças no escopo do 
projeto após início da execução? 
Como foram gerenciadas? 

   

O que faremos da mesma forma em 
projetos futuros? 

 

O que faremos de maneira diferente 
em projetos futuros? 

 

O que sabemos hoje e não sabíamos 
antes do projeto? 

 

Que recomendações devem ser feitas 
para melhoria de futuros projetos? 

 

 

 


