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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo aplicar metodologia de gerenciamento de projetos em 

gestão de micro empresa de empreendimentos imobiliários, adaptando assim sua gestão 

empresarial como um todo e a fazendo voltada a projetos. Buscou-se desenvolver um sistema 

simples e de aplicação fácil para planejamento e monitoramento dos projetos implantados pela 

empresa. Os modelos implantados levam conceitos do Guia PMBOK® – Quinta edição (2013) 

auxiliados de modelos de gerenciamento de projetos em construção civil de Carlos Magno, Luiz 

Fernando, Maury Melo (2014), estes são reformulados aqui se adaptando a realidade da 

empresa em questão. Como a empresa trabalha com empreendimentos imobiliários onde cada 

um se diferencia de alguma forma de outro, é lógico e didático aplicar o gerenciamento 

empresarial aliada ao gerenciamento de projetos, separando assim cada projeto e elaborando 

seu planejamento de custos, escopo e tempo de forma única. Resulto deste trabalho é a gestão 

da empresa de forma sistêmica e simples com base em gerenciamento de projetos e de forma 

mais especifica e focada em custos, qualidade, escopo e tempo. 

 

 Palavras Chave: Gerenciamento de projetos; Construção civil, Escopo, Custo. 

    



 

 

ABSTRACT 

This work aims to apply project management methodology in managing a micro enterprise real 

estate, thus adapting its business management as a whole and making it targeted to projects. It 

was sought to develop a simple, easy-to-use system for planning and monitoring the projects 

implemented by the company. The applied models take concepts from the PMBOK Guide - 

Fifth Edition (2013) aided by project management models in construction from Carlos Magno, 

Luiz Fernando, Maury Melo (2014). They are reworded in this work by adapting themselves to 

the reality of the company. As the company works with real estate projects where each one is 

often different from another, it is logical and didactic applying business management combined 

with project management, thus separating each project and developing its planning of costs, 

scope and uniquely time. The result of this work is the simple and systemic company 

management, based on project management and specifically more focused on cost, quality, 

scope and time. 

 

 Key Words:  Project management, construction, scope, cost. 
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1 INTRODUÇÃO  

O Gerenciamento de Projetos é uma tendência de gerenciamento no mercado 

corporativo atual. Com a necessidade crescente nas organizações de redução de custos, aumento 

da qualidade e diminuição de prazo o gerenciamento de projetos é uma metodologia organizada 

e didática de ditar as regras de projetos e consequentemente processos dentro dessas empresas 

e organizações.  

O mercado da construção civil é amplo e dinâmico. Desta maneira separar e organizar o 

ramo de atuação, definindo o escopo de cada projeto, é essencial para o sucesso de 

empreendimentos.  

Neste estudo iremos aprofundar de forma prática na gestão de uma organização que tem 

como missão a construção civil. Os conceitos de gerenciamento de projetos são excelentes para 

serem aplicados a este tipo de organização, devido ao seu dinamismo e complexidade. 

O tema é muito abrangente, estamos aliando construção civil, gerenciamento de projetos 

e administração de empresas, por isso a ideia de redução, desburocratização e não engessamento 

de processos já funcionais é muito importante no desenvolvimento da metodologia e conclusão 

do trabalho. 

Aliada a metodologia de controle de projetos criada aqui irá se resultar novos processos 

de planejamento e monitoramento para a empresa. Tendo em vista isso é necessário a 

qualificação, mesmo que básica, da equipe para acompanhamento dos processos gerados. 

1.1 PROBLEMA 

Como e qual a melhor maneira de implantar e adaptar a administração de microempresa 

de empreendimentos imobiliários já existente para uma gestão utilizando preceitos do 

gerenciamento de projetos? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver a gestão empresarial aliada ao gerenciamento de projetos dentro da 

realidade especifica da organização base de estudo. Como a micro empresa do estudo em 



2 

 

questão lida com projetos de pequeno porte, com restritos recursos e equipe limitada o objetivo 

é fazer o gerenciamento de projetos de forma simples, minuta porém eficaz. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar a gestão atual da empresa e suas falhas; 

 Desenvolver modelo de gestão empresarial voltado ao gerenciamento de projetos 

para a organização; 

 Gerar cronologia de documentos, controles e entregas específicas para a 

empresa. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O estudo foi realizado de forma específica, para uma organização e sua realidade de 

localização, custos, tempo, capacidade financeira entre outras diligências individuais. Não é 

este um manual básico de gerenciamento empresarial voltado à projetos em empresas do ramo 

imobiliário. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 A empresa Bonetti & Klein Empreendimentos Imobiliários LTDA tem sua formação 

recente em 2015. Atua no ramo imobiliário e atualmente tem seu foco em empreendimentos no 

mercado enquadrado do Minha Casa Minha Vida.  

 Visto que a cada dia estamos em um mercado mais competitivo a empresa busca por 

métodos de gestão que otimizem seus processos e trabalhe de forma única para cada 

empreendimento. Os conceitos de gerenciamento de projetos se enquadram de maneira eficaz 

nesse requisito.  

 A organização busca gerir todas as especificações de projetos para sua realidade de 

forma separada, podendo assim trabalhar em mais de um projeto e com diferentes parceiros em 

diferentes empreendimentos. 

1.5 METODOLOGIA 

 Abordagem – Pesquisa mista 

 Tipologia por meios – Bibliográfica 

 Tipologia por fins – Exploratória, descritiva e explicativa 
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O trabalho se desenvolverá apresentando inicialmente as referências bibliográficas 

utilizadas no mesmo. Na sequência, embasados das referências, a apresentação da metodologia 

será de forma objetiva aos problemas de projetos que mais são relevantes na sistêmica da 

organização, sendo projetado um foco maior para as áreas de escopo, custos, qualidade e tempo.  

Apresentaremos na sequência os resultados e quais as práticas implantadas de 

gerenciamento de projetos na organização, tendo por fim as conclusões e comentários finais 

sobre o trabalho 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 PROJETOS 

 Segundo o PMI (2013, p.3) “Projeto é um esforço temporário empreendido para criar 

um produto, serviço ou resultado exclusivo”. Assim temos por projeto uma união de processos 

com início e término estabelecidos que possuem um resultado. 

 Por mais que uma organização não esteja alinhada ao pensamento de projetos ela o 

pratica de alguma forma. Eles podem ocorrer em várias áreas e setores organizacionais gerando 

serviços e produtos. Podemos pensar em alguns exemplos de Projetos: 

 Realização de uma festa de aniversário; 

 Construção de um condomínio Residencial; 

 Uma monografia; 

 Implantação de um Gerenciamento de qualidade; 

 Plantação de Soja; 

Para o PMI (2013, p.3) “cada projeto cria um produto, serviço ou resultado único”. 

Mesmo quando aplicado a organizações onde se trabalha repetições iremos ter projetos 

desenvolvidos de forma única. Na construção civil por exemplo, uma residência pode ter a 

mesma planta arquitetônica que outra, trabalhar com a mesma equipe, mas sempre se dará 

em localidades diferentes. Em algum ponto todo projeto tem seu diferencial quanto à outro. 

2.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 Tendo que projetos entregam produtos finais importantes para as organizações, é de 

suma importância gerir estes projetos entregando o seu produto final de forma mais coerente 

possível, nesta conceptualização de Gerenciamento de Projetos o PMI (2013, p.5)) afirma 
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“gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas 

às atividades do projeto para atender aos seus requisitos”  

O Guia PMBOK®, PMI (2013) propõe a separação do Gerenciamento em dez áreas de 

conhecimentos sendo elas: escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, 

risco, aquisições, stakeholders (pessoas envolvidas) e integração, sendo está última como 

afirma Xavier (p. 18, 2014) “a responsável pela consistência do gerenciamento”. 

As áreas de conhecimento do Gerenciamento de projetos possuem um ciclo de 

grupamento de processos. Este ciclo como comenta o PMI (2013) é composto por cinco etapas, 

sendo elas iniciação, planejamento, execução, monitoramento controle e encerramento.  

Diante desta realidade de dez áreas de conhecimento agrupadas em cinco etapas cada, o 

gerenciamento de projetos se torna um emaranhado de informações que devem ser geridas, 

conforme exposto no Quadro 01 PMI (2013). O ciclo de grupamento de uma área afeta 

diretamente nas outras nove, assim somente com tudo alinhado o projeto pode seguir e mesmo 

assim durante a fase de Monitoramento e Controle várias ações devem ser tomadas para melhor 

regimento do projeto. 
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Quadro 01 – Grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das áreas de 

conhecimento 

Fonte: (PMI, 2013 p.61).  

Dessas áreas damos atenção especial a quatro delas, a qual iremos nos focar neste 

trabalho, sendo elas escopo, qualidade, tempo e custos, seguindo pela revisão das mesmas. 

2.2.1 Gerenciamento de escopo do projeto 

 Para Xavier (p.18, 2014) gerenciamento do escopo do projeto “são os processos 

envolvidos na verificação de que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o trabalho 

necessário, para que seja concluído com sucesso”.   

Grupo de processos de 

iniciação

Grupo de processos de 

planejamento

Grupo de processos de 

execução

Grupo de processos de 

monitoramento e controle

Grupo de processos de 

encerramento

1. Gerenciamento da 

integração do projeto

1.1 Desenvolver o termo de 

abertura do projeto

1.2 Desenvolver o plano de 

gerenciamento do projeto

1.3 Orientar e gerenciar o 

trabalho do projeto

1.4 Monitorar e controlar o 

trabalho do projeto                 

1.5 Realizar o controle 

integrado de mudanças

1.6 Encerrar o projeto ou fase

2. Gerenciamento do escopo 

do projeto

2.1 Planejar o gerenciamento 

do escopo                                                    

2.2 Coletar os requisitos                      

2.3 Definir o escopo                

2.4 Criar a estrutura analítica 

do projeto (EAP)

2.5 Validar o escopo                

2.6 Controlar o escopo

3. Gerenciamento do tempo 

do projeto

3.1 Planejar o gerenciamento 

do cronograma                       

3.2 Definir as atividades         

3.3 Sequenciar as atividads   

3.4 Estimar os recursos das 

atividades                                

3.5 Estimar as durações das 

atividades                                 

3.6 Desenvolver o 

cronograma

3.7 Controlar o cronograma

4. Gerenciamento dos custos 

do projeto

4.1 Planejar o gerenciamento 

dos custos                               

4.2 Estimar os custos             

4.3 Determinar o orçamento

4.4 Controlar os custos

5. Gerenciamento da 

qualidade do projeto

5.1 Planejar o gerencimento 

da qualidade

5.2 Realizar a garantia da 

qualidade

5.3 Controlar a qualidade

6. Gerenciamento dos 

recursos humanos do projeto

6.1 Planejar o gerenciamento 

dos recursos humanos

6.2 Mobilizar a equipe do 

projeto                                     

6.3 Desenvolver a equipe do 

projeto                                      

6.4 Gerenciar a equipe do 

projeto

7. Gerenciamento dos 

recursos de comunicações do 

projeto

7.1 Planejar o gerenciamento 

das comunicações

7.2 Gerenciar as 

comunicações

7.3 Controlar as 

comunicações

8. Gerenciamento dos riscos 

do projeto

8.1 Planejar o gerenciamento 

dos riscos                               

8.2 Identificar os riscos         

8.3 Realisar a análise 

qualitativa dos riscos                

8.4 Realizar a análise 

quantitativa dos riscos               

8.5 Planejar as respostas aos 

riscos

8.6 Controlar os riscos

9. Gerenciamento das 

aquisições do projeto

9.1 Planejar o gerenciamento 

das aquisições

9.2 Conduzir as aquisições 9.3 Controlar as aquisições 9.4 Encerrar as aquisições

10. Gerenciamento das 

partes interessadas no 

projeto

10.1 Identificar as partes 

interessadas

10.2 Planejar o gerenciamento 

das partes interessadas

10.3 Gerenciar o engajamento 

das partes interessadas

10.4 Controlar o engajamento 

das partes interessadas

Áreas de conhecimento

Grupos de processos de gerenciamento de projetos
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 Conforme PMI (2013, p.105) escopo “está relacionado principalmente com a definição 

e controle do que está e do que não está incluso no projeto”. Gerenciar o escopo do projeto 

então é vital e é neste processo que definimos exatamente o que é necessário no projeto, qual 

seu objetivo final seus objetivos imediatos e premissas que cercam o projeto. 

2.2.2 Gerenciamento dos custos do projeto 

Quando entramos na conceituação de custos avistamos alguns termos que devem ser 

compreendidos, gasto, custo, despesa, desembolso, perda, investimento e preço. Entrando no 

mérito da conceptualização destes termos temos: 

Gasto – para Barbosa (2014) é o “sacrifício financeiro para obtenção de um bem ou 

serviço qualquer, representado por entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente 

dinheiro) ”; 

Custo – “É a aplicação de recursos, no processo de criação de um produto, serviço ou 

resultado específico” (BARBOSA; NASCIMENTO; ABDOLLAHYAN; PONTES, 2014, p. 

21). Este é o item orçamentário, é o valor estimado em dinheiro para o projeto; 

Despesa – Despesas são gastos que não estão interligados à produção do produto de fato. 

São externos, mas que também fazem parte do projeto e devem ser estimados. Conforme 

Limeira (2009) são itens que diminuem o patrimônio líquido da organização, representam 

sacrifícios a serem tomados em prol do projeto, podemos citar como exemplo aluguel de sala 

comercial e comissão de vendedor; 

Desembolso – é o ato da entrega de ativos (normalmente dinheiro) resultante da 

obtenção de um bem ou serviço; 

Perda – é um ativo consumido – bem ou serviço – sem previsão ou estimativa, acontece 

de forma involuntária e atípica, como exemplos podemos citar roubo e desastres naturais 

(alagamento, terremoto); 

Investimento – conforme Barbosa (2014) é um “gasto com bem ou serviço ativado em 

função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuro(s) período(s) ”. Investimentos são 

gastos suscetíveis a valorização ou desvalorização, depreciação e amortização. 

Preço – Preço é relação de custos acrescidos de uma margem. É tomada pela organização 

e está ligada ao planejamento estratégico da mesma, podendo ser destinada ao lucro ou até 

mesmo ao bloqueio de novos entrantes no mercado praticando um preço abaixo do mesmo.  
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Estas são definições que norteiam o gerenciamento dos custos do projeto. Segundo PMI 

(2013, p.193) “gerenciamento dos custos do projeto inclui processos envolvidos em 

planejamento, estimativas, orçamento, financiamentos, gerenciamento e controle de custos, de 

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

Assim voltamos ao agrupamento de planejar, executar, monitorar e controlar e encerrar 

custos. Todas as etapas são essenciais para o projeto, estamos lidando efetivamente com gastos 

nessas etapas e é essencial para uma organização privada moderna ter um controle sobre o 

gerenciamento dos custos. 

2.2.3 Gerenciamento do tempo do projeto 

 Como já comentado todas as áreas de conhecimento estão relacionadas entre si no 

gerenciamento de projetos mas em especial tempo e custos tem uma relação direta muito forte. 

No gerenciamento do tempo conforme separa em etapas Barcaui (2013) e PMI (2013) temos a 

definição das atividades, sequenciamento de atividades, estimativa de recursos, estimativa de 

duração das atividades, cronograma do projeto, plano de gerência do cronograma, controle e 

monitoramento do cronograma e caminho crítico do projeto. 

 PMI (2013) aponta que em projetos com escopo menor, estes processos do 

gerenciamento do tempo do projeto podem ser executados por uma única pessoa, diante da sua 

correlação de atividades. Isto pode ser elaborado em um curto período de tempo e de forma 

objetiva.  

 As atividades de gerenciamento do tempo do projeto estão relacionadas ao custo do 

projeto. Sabendo que aqui temos a estimativa de recursos e a estimativa de duração das 

atividades, teremos a resultante disto como o cronograma do projeto e também parte do 

orçamento do projeto gerenciado em custos. 

2.2.4 Gerenciamento da qualidade do projeto 

 Gerenciar a qualidade é um tema abrangente e dinâmico, conforme a citação: 

 “Qualidade é um conceito espontâneo e intrínseco a qualquer situação 

de uso de algo tangível, a relacionamentos envolvidos na prestação de um 

serviço ou a percepções associadas a produtos de natureza intelectual, 

artística, emocional e vivencial. Estamos frequentemente avaliando e sendo 

avaliados no ato de gerarmos ou recebermos os elementos que compõem a 

interação e os atos de consumo presentes em nossa vida. ” (JUNIOR; 

CIERCO; ROCHA; MOTA; LEUSIN, 10ª. Edição, 2010, p. 21). 
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 Desta forma gerir a qualidade não é algo fácil dentro de uma organização. Conforme 

PMI (2013, p. 227) “o gerenciamento da qualidade do projeto usa as políticas e procedimentos 

para a implementação, no contexto do projeto, do sistema de gerenciamento da qualidade da 

organização”. Assim é fundamental que a organização possua um sistema próprio de 

gerenciamento da qualidade, a partir dessas premissas definidas pela organização os projetos 

seguem o sistema e realizam as tarefas de planejar a qualidade, controlar a mesma e a garantir 

diante dos critérios de aceitação do sistema implantado. 

 Para Xavier (2014, p. 18) gerenciamento da qualidade do projeto “são os processos 

envolvidos na garantia de que o projeto irá satisfazer os objetivos para os quais foi realizado”. 

Portanto é essencial o gerenciamento da qualidade do projeto, assim podemos garantir em 

totalidade o escopo imaginado para o projeto. Entregando os objetivos para o projeto da melhor 

maneira possível. 

2.3 RELACIONAMENTO ENTRE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 O planejamento estratégico de uma empresa é realizado para saber quais são as suas 

ambições, metas, e qual o melhor caminho seguir para atingi-las, “é uma técnica corporativa 

que proporciona a análise ambiental de uma empresa, identificando suas oportunidades, 

ameaças, pontos fortes e fracos” (VALLE; SOARES; JUNIOR; SILVA, 2010, p. 41).

 Pensando em planejamento estratégico nos deparamos com as conceptualizações de 

missão e visão de uma organização. Valle (2010) comenta que “missão de uma empresa é a 

razão de sua existência, sua individualidade”. A missão transmite o porquê da empresa e detalhe 

tanto seus objetivos financeiros como humanos e sociais da organização. 

 A visão é um ponto futuro de desejo da organização, é aonde ela quer chegar. Segundo 

Valle (2010) “a visão é sonho, motivação, é o passaporte para o futuro, deve energizar toda a 

organização”. Esta visão pode ser de cinco, dez, quinze anos, podendo até existir mais que uma 

dentro da organização para diferentes datas futuras. 

Seguindo essas premissas básicas de planejamento estratégico, os projetos devem estar 

alinhados a isso dentro de uma organização. Até mesmo uma mudança de planejamento 

estratégico é um projeto dentro da organização. A Figura 01 (VALLE, 2010, p. 53) apresenta 

uma leitura dinâmica de como visualizar organização, seu contexto estratégico e sua relação 

com projetos. 
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Figura 01: Ambiente organizacional e contexto estratégico com projetos 

Fonte: FUNDAMENTOS DE PROJETO 

 Conforme PMI (2013) afirma, projetos são uma maneira de alcançar metas e objetivos 

organizacionais, frequentemente no contexto de um plano estratégico. Assim os projetos são 

uma ferramenta de gestão auxiliar a empresa para que ela atinja os seus objetivos a curto e 

longo prazo projetadas pelo planejamento estratégico. 

 Diante da vinculação da área de projetos com a realidade estratégica de uma organização 

é utilizado vários fatores para analisar quais projetos são pertinentes a uma organização. É ideal 

criar modelos de seleção de projetos, segundo Xavier (p. 25, 2014) um modelo desses “deve 

representar a política da organização e deve ir além do estereótipo da sobrevivência e da 

maximização dos lucros. 
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2.4 ORGANIZAÇÕES BASEADAS EM PROJETOS (OBPS) 

Dentro da dinâmica dos projetos temos as organizações baseadas em projetos (OBPs), 

estas são empresas que conduzem sua estruturação por meio de projetos, podendo ser 

funcionais, matriciais, projetizadas ou até uma mescla dessas maneiras de administração. 

Segundo o PMI (2013, p.14) “o uso de OBPs pode reduzir a hierarquia e a burocracia no âmbito 

das organizações” e é esta uma de nossas metas neste trabalho. 

Conforme é a estrutura organizacional de uma empresa ela influencia eu seu 

gerenciamento por projetos, o dificultando ou facilitando, no Quadro 02 extraída do PMI (2013) 

podemos visualizar está correlação. 

 

Quadro 02: Influência das estruturas organizacionais nos projetos 

Fonte: PMI (p. 22, 2013) 

Entendendo estas estruturas e suas influências poderemos escolher a melhor maneira de 

se trabalhar na organização em questão no desenvolvimento da metodologia. 

2.5 GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 A construção civil é movida a vários processos, estes se integram diretamente as dez 

áreas de conhecimento do Gerenciamento de Projetos. O setor da construção implanta projetos 

para obter produtos como residências, comércios, pontes, entre outros. Para Xavier (p.21, 2014) 

“diversas empresas no setor da construção civil vêm perdendo competitividade ao longo do 

tempo por não adotarem métodos de gestão adequados em seus empreendimentos”, desta forma 

alinhando a conceituação de Gerenciamento de Projetos para o setor podemos melhorar a 

organização como um todo. 

 O setor da construção civil, principalmente residencial é lembrado por baixa capacidade 

da equipe de execução, normalmente mal treinadas. Em maioria os problemas acontecem por 

Estrutura da Organização

Características do Projeto Matriz fraca Matriz por matricial Matriz forte

Pouca ou nenhuma Baixa Baixa a moderada Moderada a alta Alta a quase total

Pouca ou nenhuma Baixa Baixa a moderada Moderada a alta Alta a quase total

Gerente funcional Gerente funcional Misto Gerente do projeto Gerente do projeto

Tempo parcial Tempo parcial Tempo integral Tempo integral Tempo integral

Tempo parcial Tempo parcial Tempo parcial Tempo integral Tempo integral

Autoridade do gerente de projetos

Disponibilidade de recursos

Quem gerencia o orçamento do projeto

Papel do gerente de projetos

Equipe administrativa de gerenciamento de projetos

Matricial

ProjetizadaFuncional
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não haver o gerenciamento de todas as áreas que envolvem a construção, o Gerenciamento de 

Projetos aliados aos conhecimentos técnicos da Engenharia Civil em processos resultam em 

uma melhor administração de obras. 

2.6 O GERENTE DE PROJETOS 

 Conforme o PMI (2013, p.16) “o gerente de projetos é a pessoa alocada pela organização 

executora para liderar a equipe responsável por alcançar os objetivos do projeto”. Assim sendo 

o GP (Gerente de Projetos) é a figura gerencial da equipe de projetos, na hierarquia de projetos 

ele é o responsável pelo todo.  

Diante desta responsabilidade um gerente de projetos deve ser muito habilidoso, 

conforme comenta Xavier (p. 20, 2014) “o gerente de projeto ideal deve possuir habilidades 

gerenciais (liderança, decisão, comunicação, capacidade de influenciar pessoas, negociação, 

resolução de conflitos, etc). ”. Estas habilidades aliadas ao conhecimento na área de projetos 

fazem do gerente de projetos uma figura fundamental para a equipe de projetos e 

consequentemente para uma OBP. 

3. APRESENTANDO A ORGANIZAÇÃO BASE DE ESTUDO 

 A Bonetti & Klein Empreendimentos Imobiliários LTDA é uma micro empresa que atua 

no setor da construção civil na cidade de Pato Branco – Paraná. Tem suas atividades iniciadas 

em 2014. A organização foca em empreendimentos que se adequem ao programa 

governamental Minha Casa Minha Vida. 

 A organização possui planejamento estratégico definido conforme apresentamos na 

Figura 02 a Missão e Visão da Empresa. 
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Figura 02: Planejamento Estratégico 

Fonte: (Autoria própria, 2016) 

Um dos objetivos deste estudo é transformar a administração da empresa em uma OBP 

com funcionalidade projetizada. Assim, para iniciar sua adaptação para o formato 

transformamos a estrutura organizacional da empresa da seguinte maneira: 

 

 

 

 

Figura 03: Estrutura organizacional 

Fonte: (Autoria Própria, 2016)  

Definindo em seguida a matriz de responsabilidade dos mesmos, coforme segue: 

Sponsor – responsável pelos investimentos iniciais e aporte para empreendimentos 

futuros se necessário; 

 Gerente de projetos – responsável pela gerência dos projetos como um tudo, possui 

equipe de apoio limitada e faz maior parte do planejamento e controle sozinho. 

Planejamento 
Estratégico

Missão

Projetar e construir imóveis 
que as pessoas desejam e 

sentem orgulho em 
adquirir, gerando valor para 

os envolvidos.

Visão

Se tornar referência regional 
em construção de moradias 

em todos os quesitos de 
excelência

Sponsor 

Gerente de Projetos 

Equipe de escritório Equipe de execução 
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 Equipe de escritório – responsáveis pelo apoio em elaboração de plantas arquitetônicas, 

auxílio nas aquisições, elaboração de quantitativos, auxilio na elaboração de orçamentos e 

cronogramas; 

 Equipe de obra – equipe de pedreiros e serventes responsáveis pela execução dos 

empreendimentos. 

4. IMPLANTANDO GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA ORGANIZAÇÃO 

 Gerenciar uma empresa por projetos não é algo a implantar de imediato. Entretanto, 

como a organização é muito nova e até então não possuía controle empresarial definido isso se 

torna uma tarefa mais fácil. 

 Com a estruturação da empresa definida anteriormente passamos para a análise de como 

gerenciar os empreendimentos com base no gerenciamento de projetos. Como já comentado no 

referencial bibliográfico iremos focar em quatro áreas de conhecimento, escopo, custos, tempo 

e qualidade. Assim focamos no principal para a estrutura da organização e para os recursos 

disponível para o gerenciamento.  

Representando os processos criados para o gerenciamento de projetos da organização 

com base nas quatro áreas de conhecimento escolhidas adaptamos o Quadro 01 apresentado no 

referencial bibliográfico retirado do PMI (2013) o levando a realidade da organização e 

apresentado no Quadro 03. 

 

Quadro 03: Processos para gerenciamento de projetos adaptados para organização base de estudo; 

Grupo de processos de 

iniciação

Grupo de processos de 

planejamento

Grupo de processos de 

execução

Grupo de processos de 

monitoramento e controle

Grupo de processos de 

encerramento

1. Gerenciamento da 

integração do projeto

1.1 Desenvolver o termo de 

abertura do projeto

1.3 Orientar e gerenciar o 

trabalho do projeto

1.4 Monitorar e controlar o 

trabalho do projeto                 

1.5 Realizar o controle 

integrado de mudanças

1.6 Encerrar o projeto ou fase

2. Gerenciamento do escopo 

do projeto

2.1 Criar a declaração de 

escopo - esta elaborado em 

documento único com a TAP

2.2 Validar o escopo                

2.3 Controlar o escopo

3. Gerenciamento do tempo 

do projeto

3.1 Planejar o gerenciamento 

do cronograma                       

3.2 Definir as atividades         

3.3 Sequenciar as atividads   

3.4 Estimar os recursos das 

atividades                                

3.5 Estimar as durações das 

atividades                                 

3.6 Desenvolver o 

cronograma

3.7 Controlar o cronograma

4. Gerenciamento dos custos 

do projeto

4.1 Planejar o gerenciamento 

dos custos                               

4.2 Estimar os custos             

4.3 Determinar o orçamento

4.4 Controlar os custos 4.5 Comparar Orçamento vs 

Realizado

5. Gerenciamento da 

qualidade do projeto

5.1 Planejar o gerencimento 

da qualidade

5.2 Realizar a garantia da 

qualidade

5.3 Controlar a qualidade

Áreas de conhecimento

Grupos de processos de gerenciamento de projetos
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Fonte: (Autoria Própria, 2016) 

 O gerenciamento deve ser objetivo e funcional, caso contrário os recursos disponíveis 

para o gerenciamento não justificam o objeto gerenciado. Desta forma iremos produzir algumas 

ferramentas funcionais para cada área de conhecimento do gerenciamento de projetos 

implantadas no gerenciamento da organização. 

 Desenvolvendo o trabalho de forma mais dinâmica iremos apresentar as ferramentas 

utilizadas no gerenciamento e ao mesmo tempo sua exemplificação real. A exemplificação se 

dará em um projeto adotado pela organização como teste na implementação do gerenciamento 

de projetos. O projeto é de autoria da organização e teve seu início e término acompanhado 

como projeto. 

 O projeto base deste estudo é a construção, incorporação e venda de dois imóveis, 

locados em mesmo terreno de forma a executar condomínio horizontal. Estes imóveis foram 

executados na cidade de Pato Branco – Paraná e ter por objetivo se encaixar no programa de 

crédito minha casa minha vida. O maior detalhamento do projeto se dará ao longo da 

apresentação desta monografia. 

4.1 GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO  

 Para iniciação do projeto adotamos duas ferramentas mescladas nesta etapa. Elaboramos 

a TAP (termo de abertura do projeto) juntamente com a DEP (declaração de escopo do projeto). 

Assim unimos em um arquivo único estes dois elementos apresentado no Quadro 04. 
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Quadro 04: TAP & DEP Projeto Residencial Marte 

Fonte: (Autoria Própria, 2016) 

 Este modelo é uma simples adaptação do PMBOK® para elaboração de TAP e DEP. A 

resultante é eficaz pois nos dá uma abrangente visão dos objetivos, premissas, exclusões, 

restrições e fases do projeto em uma única tabela. 

 A partir deste documento elaborado e aprovado pelo patrocinador do projeto, temos um 

projeto a executar. Suas primeiras etapas foram o desenvolvimento e aprovação da planta junto 

a prefeitura municipal de Pato Branco, logo em seguida se recolheu o alvará de construção 

podendo assim o projeto ser executado. 

Antes do início de fato da execução da obra precisamos passar pela fase de planejamento 

do projeto. Esta etapa demanda ferramentas provenientes tanto do gerenciamento de custos e 

tempo que iremos apresentar na sequência. 

4.2 GERENCIAMENTO DO TEMPO NOS PROJETOS 

 Para o gerenciamento do tempo dos projetos iremos seguir os seguintes processos, 

adaptados da literatura PMBOK®: definição das atividades, sequenciamento das atividades, 

estimativa de recursos e consequente duração das atividades. Estas etapas nos resultam na 

segunda ferramenta a utilizar para gerenciamento de projetos na organização, o cronograma do 

projeto. 

Exclusões

Escopo TAP & DEP Tempo Cronograma Tempo Disponibilidade de recursos

Custos Orçamento Custos Controle de compras

Qualidade Monitoramento de Encerramento do projeto

Emissão de alvará de Qualidade Definição de

construção Venda Terceirizada - Corretores

TAP & DEP - Termo de Abertura e Declaração de Escopo do Projeto

Objetivos imediados detalhados:

Aprovação da planta

Desenvolvimento da planta

Monitoramento Encerramento

parâmetros de aceitação

Análise Crítica

parâmetros de aceitação

Finalização de vendas

Análise crítica revisada

1. Venda dos imóveisPremissas / Hipóteses

Objetivos Finais:

Nome do Projeto: Residencial Marte - R. Marcia Zanella - Pato Branco - Paraná

Execução, incorporação

e venda de duas residências em concreto armado e 

alvenaria convencional;

1. Dentro dos parâmetros do MCMV; 2. Dentro do orçamento 

proposto; 3. Dentro do cronograma proposto; 4. Lucratividade na 

análise crítica revisada.

Término conforme 

Orçamento

Bom relacionamento com a equipe; Evita-se 

abertura de processos trabalhistas.

Não aceitação fora dos 

parâmetros

facilitada com crédito no mercado; 2. Boa aceitação 

do público alvo (classe C e D); 3. Roubo de materiais; 

4. Preciptação de Chuvas

1. Não é parte do projeto o marketing da empresa; 2. Classes A e B 

não são público alvo

Restrições

Fases do Projeto e entregas principais

Inicial Planejamento

Custos Pessoas QualidadeTempo

Término conforme 

cronograma
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 Não entraremos a fundo no mérito da metodologia utilizada para desenvolvimento das 

etapas do cronograma. Este foi elaborado por equipe técnica experiente no tipo de construção 

do projeto, a qual tomou por base vários fatores como: quantidade e qualidade da equipe de 

produção, disponibilidade de recursos e histórico de projetos semelhantes já realizados. 

 O cronograma foi desenvolvido no software Microsoft Project e tem seu gráfico de Gantt 

apresentado na Figura 04. 

 

Figura 04: Gráfico de Gantt – Residencial Marte 

Fonte: (Autoria Própria, 2016) 

 Para trabalhar de forma mais dinâmica e eficaz em obra, o cronograma foi encurtado. A 

versão simplificada é a versão trabalhada com a equipe, nela a evolução da obra é dada por 

semanas e não dias. Na figura 05 podemos verificar exemplificação de como ficou a versão 

final para o projeto residencial marte. 
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Figura 05: Cronograma residencial marte 

Fonte: (Autoria própria, 2016) 

4.3 GERENCIAMENTO DO CUSTO NOS PROJETOS 

 Seguindo cronologicamente as etapas do projeto, realizamos na sequência o 

gerenciamento de custos do mesmo. Para este fim, foi executado processos seguindo a 

metodologia PMBOK® PMI (2013), foi estimado os custos e definido o orçamento do projeto. 

 Esta etapa de estimativa de custos só pode ser realizada após o cronograma, assim 

podemos estimar custos de forma mais real, tendo base o tempo de projeto. Na figura x 

apresentamos o orçamento do projeto base de estudo 

 A tarefa orçamentária é técnica e depende de conhecimentos técnicos da área a ser 

realizado o gerenciamento de projetos, no nosso caso, construção civil. Assim como na 

elaboração do cronograma, quanto maior a experiência em projetos similares do executante da 

tarefa de melhor maneira ela será prevista.  

 A planilha orçamentária é elaborada abrindo o cronograma e itemizando os processos e 

etapas da construção e projeto. Na sequência é estimado a quantidade unitária de cada serviço 

para atender ao cronograma. Tendo a quantidade buscamos um valor de custo no mercado para 

aquele recurso (material, humano). A partir da quantidade e do custo temos o custo total. Esse 

processo é elaborado para todas as etapas e processos da obra, apresentamos modelo do nosso 

orçamento a seguir na Figura 06, não apresentaremos ele por completo devido a sigilo 

empresarial. 



18 

 

 

Figura 06: Modelo de orçamento adotado 

Fonte: (Autoria Própria, 2013) 

4.4 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE NOS PROJETOS 

 A qualidade de um projeto na construção civil envolve várias etapas construtivas. 

Pensando nisso escolhemos algumas etapas com erros mais recorrentes e/ou mais aparentes no 

produto final, normalmente envolvendo acabamento de obra. Estas etapas têm parâmetros 

definidos de aceitação, assim, após o seu término o trabalho é aceito ou não conforme estes 

parâmetros. 

 Segue nas figuras 07 e 08 uma representação da qualidade final do produto em etapas 

construtiva de acabamentos, executados em projeto semelhante já realizado pela empresa o qual 

não sofreu acompanhamento do projeto. 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO  UNID. QUANTID. CUSTO  CUSTO TOTAL 

1 LOCAÇÃO DE OBRA

1.1 Limpeza de terreno inicial vb 1,00 0,00

1.2 Locação de gabarito vb 1,00

1.3 Deslocamento de materiais e canteiro de obra vb 1,00 0,00

1.4 Instalação de poste de luz para contadores das residências un 1,00 0,00

PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS

RESIDENCIAL MARTE - R. MARCIA ZANELLA

segunda-feira, 6 de junho de 2016

OBRA
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Figura 07: Acabamento em residência unifamiliar 

Fonte: (Autoria própria, 2016) 

 

Figura 08: Acabamento em residência unifamiliar 

Fonte: (Autoria própria, 2016) 

4.5 DEMAIS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

 Não foram criadas ferramentas e processos que geram documentação de controle para 

as outras áreas de conhecimento. Como já comentado durante o estudo estas áreas não foram o 

foco principal para a organização. Entretanto ressaltamos sua importância para o funcionamento 

do projeto em algumas situações citadas aqui. 

 Aquisições é uma área muito utilizada durante o projeto, a capacidade de compras é 

fundamental para o andamento correto dos projetos da organização. Mesmo não tendo controle 

documental criado, a empresa realiza diversos orçamentos no mercado antes de realizar suas 

compras e o poder de negociação foi aumentado com a capacitação da equipe nessa área. As 

compras e aquisições também devem atingir a meta orçamentária estipulada no orçamento. 

 O gerenciamento de partes interessadas é uma área de foco baixo, já que temos poucas 

partes à saber do andamento do projeto, devido a seu pequeno tamanho. Esta área recebeu 
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notória evolução com conhecimentos de comunicação, melhorando as informações recebidas e 

repassadas por todos. Em obra a área de comunicação também melhorou a diminuição de 

conflitos e o entendimento melhor por parte da equipe das melhores práticas para construção. 

 Riscos são praticamente nulos em projetos deste tamanho, não foi considerado fatores 

de risco em nenhum momento na geração do cronograma ou orçamento. 

 Recursos humanos também é área de pouco foco nos projetos. De forma prática é 

desenvolvido apenas controle de pagamentos nesta área. Aqui como também em partes 

interessadas a maior evolução se deu por parte da comunicação, a qual auxiliou no 

desenvolvimento da área como um todo. 

 A integração do projeto é algo que acontece de forma natural. Esta área esta intercalada 

com todas as ferramentas criadas para o controle de projetos da organização.   

5. RESULTADOS 

 De forma prática se notou controle maior das operações da empresa. Sabemos diante das 

ferramentas criadas várias informações que norteiam a organização. Informações cruciais que 

auxiliam no fluxo financeiro, previsão de novos empreendimentos e viabilidade dos mesmos, 

controle de caixa e análise expectativa versus resultado do empreendimento.  

 Foi muito positiva implantar a metodologia de projetos na organização. Como a empresa 

é nova foi mais prático iniciar seu gerenciamento já implantando conceitos de projetos. O 

controle e monitoramento que a documentação de processos gera é gigantesca.  

 Quando estamos na vivência dia a dia da empresa nos acostamos a não ter algumas 

informações, apenas passar por elas e com o tempo não ter o registro. Com o gerenciamento de 

projetos isso quase que cessa, todo o projeto do início ao fim é documentado e temos registros 

de preços de compra, valores de orçamento, podemos comparar, verificar problemas em 

quantitativos podendo também auxiliar em projetos semelhantes futuros. 

 O primeiro projeto sendo acompanhado com o gerenciamento de projetos já foi visto de 

forma extremamente positiva pela equipe, acreditamos que na sequência com o 

amadurecimento de todos para a metodologia isso só vem a aumentar.  
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 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O gerenciamento de projetos é apresentado no PMBOK® de forma engessada e até 

burocrática. Entretanto, ele o faz dessa maneira pois abrange uma contextualização ampla do 

assunto e deve ser um manual do básico a se fazer em diversos setores e aplicações 

organizacionais. 

O desenvolvimento de um gerenciamento empresarial em forma de OBP aqui elaborado 

trouxe uma organização fundamental para a organização em questão. Antes um controle que 

era feito de maneira diferente e apenas aplicando conceitos e técnicas provenientes da 

Engenharia Civil de análise de orçamentos e planejamento agora possui um gerenciamento 

melhor. 

Quando trabalhamos com empreendimentos imobiliários trabalhamos com diferentes 

empreendimentos em diferentes situações, analisar isso de forma única é fundamental e o 

gerenciamento de projetos nos auxilia a isto. Entender e separar nossos empreendimentos pelo 

seu escopo, custos, tempo e qualidade tem tido um resultado para a organização de controle 

muito bom. Controle este visto de maneira  

 Entende-se que o gerenciamento de projetos aliado ao planejamento estratégico da 

empresa caminha para uma organização de processos muito boa e à excelência do viver na 

organização.  
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