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Resumo 

Para projetos executivos de engenharia, necessários para dar subsídio técnico para a 

implantação de novas plantas industriais, ampliações e melhorias em plantas existentes nos 

vários segmentos do mercado (óleo e gás, papel e celulose, químico, alimentício, entre 

outros), a metodologia de gerenciamento de projetos presente no PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge), guia publicado pelo PMI (Project Management Institute), 

é largamente disseminada e utilizada, porém sua eficiência pode ser questionada quando o 

foco é a realização de projetos menores, onde a quantidade de entregas e prazo de entrega, 

assim como a necessidade de um gerenciamento e controle mais formal e robusto, permeado 

por planos de gerenciamento e documentos de controle, são reduzidos. Este estudo busca 

discorrer sobre a utilização da gestão ágil em projetos executivos de engenharia, em especial 

de pequeno e médio porte, avaliando as vantagens, desvantagens, limitações e restrições, com 

o foco de identificar e listar técnicas de gestão ágil para utilização em projetos executivos de 

engenharia. Suportado por um estudo bibliográfico sucinto do atual panorama de utilização de 

gestão de projetos ágil em projetos e da metodologia e principais conceitos da gestão de 

projetos ágil, a conclusão geral é que existe um bom horizonte para aplicação da gestão ágil 

neste segmento específido de projetos executivos de engenharia, tendo potencial para 

complementar e em algumas situações, substituir a tradicional metodologia de gerenciamento 

do PMBOK. 

 Palavras Chave: : Estudo de Viabilidade Técnica. Gestão de Projetos Ágil. Projetos 

Executivos de Engenharia. PMBOK. 

    



 

 

Abstract 

Regarding detailed engineering projects, required to provide technical support for the 

implementation of new industrial plants, extensions and improvements in existing plants in 

the various segments of the market (oil and gas, pulp and paper, chemical, food, among 

others), the methodology presented in the PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge), a guide published by the PMI (Project Management Institute), is widely 

disseminated and used, but its efficiency can be questioned when the focus is the execution of 

smaller projects, where the deliverables and deadlines, as well as the need for more formal 

and robust management and control, permeated by management plans and control documents, 

are reduced. This study seeks to discuss the use of agile management in detailed engineering 

projects, especially small and medium-sized ones, evaluating the advantages, disadvantages, 

limitations and constraints, with a focus on identifying and listing agile management 

techniques for use in engineering detailed projects. Supported by a short bibliographical study 

of the current landscape of use of agile project management in projects and the methodology 

and main concepts of agile project management, the general conclusion is that there is a good 

horizon for the application of agile management in this specific segment of detailed 

engineering projects, with the potential to complement and in some situations, replace the 

traditional PMBOK management methodology. 

 Key Words: Technical Feasibility Study. Agile Project Management. Detailed 

Engineering Projects. PMBOK. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Consideraçoes Iniciais 

Recurso técnica largamente utilizado em todos os segmentos da indústria, os projetos 

executivos de engenharia possuem diversas formas, tamanho e peculiaridades a serem 

estudadas. Dentre elas está a forma de gestão de um projeto executivo de engenharia, e as 

inúmeras metodologias possíveis de serem aplicadas para se cumprir esta tarefa. Avaliando de 

um horizonte mais prático, espera-se que os projetos sejam geridos e executados de forma 

cada vez mais enxuta e eficiente, com o mínimo de desperdício e retrabalho.  

Neste cenário, faz sentido indagar se as técnicas e conceitos de uma metodologia ágil de 

gestão de projetos pode ser, com determinadas premissas e circunstancias, aplicada com 

sucesso e aumentar o valor de um projeto executivo de engenharia. 

1.2 Problema 

 “É possível utilizar, com eficiência, os conceitos e metodologia da gestão ágil em projetos de 

engenharia?” 

1.3 Objetivos 

Esta dissertação tem como objetivo geral avaliar se o gerenciamento de projetos ágil tem 

potencial para ser aplicado com sucesso em projetos executivos de engenharia, com foco em 

projetos de pequeno e médio porte.  

Os principais obejtivos específocs desta trabalho estão listados abaixo: 

1) Realizar um estudo bibliográfico sucinto do atual panorama de utilização de gestão de 

projetos ágil em projetos 

2) Realizar um estudo bibliográfico sucinto da metodologia e principais conceitos da gestão 

de projetos ágil 

3) Discorrer sobre a utilização da gestão ágil em projetos executivos de engenharia, em 

especial de pequeno e médio porte, avaliando as vantagens, desvantagens, limitações e 

restrições 
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4) Identificar e listar as técnicas de gestão ágil para utilização em projetos executivos de 

engenharia 

1.4 Delimitação do Tema 

O tema está delimitado a metodolgia ágil em gestão de projetos, no que tange a projetos 

executivos de engenharia para plantas industriais.  

De forma genérica, um projeto executivo de engenharia ou projeto de engenharia de 

detalhamento compreende um conjunto de documentos com  os  detalhes  de  interligação  de  

equipamentos,  desenhos  de  montagem,  lista  de  materiais,  especificação  das  diversas  

instalações  tais  como,  elétricas  e  hidráulicas,  projetos  arquitetônicos,  cálculos estruturais 

e projetos de construção civil (CASAROTTO et all,  1992, p.  158).   

1.5 Justificativa/Relevância 

Neste atual panorama industrial, resumido em um mercado de trabalho cada vez mais 

agressivo e competitivo, orientado a resultados rápidos, confiáveis e lucrativos; é bastante 

sensato deduzir que acaba sendo de interesse de todos os stakeholders envolvidos (empresas, 

acionistas, fornecedores, gerentes de projeto, engenheiros, projetistas, desenhistas) a 

existência de técnicas de trabalho, softwares e ferramentas que permitam que a elaboração de 

projetos executivos de engenharia se torne algo continuamente mais preciso e otimizado.  

Esta precisão e otimização de informações gera inúmeros benefícios, tanto nos aspectos 

comerciais como técnicos (menores custos para aquisição de equipamentos, materiais e 

serviços, menores custos com construção e montagem, facilidade de operação e manutenção). 

Porém não se pode negligenciar que, tão importante como ter um bom projeto executivo de 

engenharia em mãos, no que tange a sua qualidade técnica, é que o mesmo seja elaborado em 

um prazo coerente com as necessidades do empreendimento. Em várias situações da rotina de 

uma planta industrial, há a necessidade de elaboração de projetos executivos de pequeno e 

médio, para atendimento a potenciais demandas simples, como por exemplo ao projeto de 

instalação de novas bombas centrígufas em um terminal de carregamento de combustíveis, 

que se resume a construção das bases civis, interligações mecânica (através das tubulações de 

sucção, recalque e água de selagem), alimentação elétrica do motor e inversor de frequência, 
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aterramento dos equipamentos e plataformas metálicas para acesso de operação e 

manutenções futuras.  

Pode-se simplificar e listar que entregáveis do projeto se resumem aos desenhos de formas e 

armaduras das bases civis, isométricos de tubulação, listas de materiais (cabos, eletrocalhas, 

terminais de aterramento), desenho de conjunto das estruturas metálicas e um memorial 

descritivo de construção civil e montagem eletromecânica. 

Para este projeto supracitado, algumas poucas semanas de trabalho são suficientes para que 

uma equipe de projetistas experientes conclua este projeto. De qualquer forma, como este 

projeto envolve uma equipe multidisciplinar, é altamente recomendável que haja um 

gerenciamento atuante para garantir que o projeto seja entregue dentro das expectativas de 

custo, prazo e escopo previamente estabelecidas.  

Este gerenciamento pode ser executado com base, por exemplo, no PMBOK, PRINCE2 ou 

outro guia de gerenciamento de projetos, porém o que este trabalho propõe e o que justifica a 

sua elaboração é que, pelo porte e quantidade de entregas deste projeto e de tantos outros 

semelhantes, que inevitavelmente são bastasnte corriqueiros, o gerenciamento seja realizado 

de uma forma mais dinâmica e enxuta, através dos conceitos e metodologia do gerenciamento 

ágil de projetos, como por exemplos a realização de sprints, colaboração mais ativa com e 

resposta menos burocráticas as mudanças. 

Desta forma, haverá o controle necessário para garantir o sucesso do projeto, reduzindo a 

possibilidade de potenciais atrasos de entrega, geração de documentos e entregas 

desnecessárias e aprofundando o relacionamento com o cliente e demais stakeholders do 

projeto executivo. 

1.6 Organização do Estudo 

Optou-se por realizar uma abordagem qualitativa para a elaboração deste trabalho e análise de 

dados interpretativa do assunto.  

Na  pesquisa  qualitativa,  o  cientista  é  ao  mesmo  tempo  o  sujeito  e  o  objeto  de suas  

pesquisas.  O  desenvolvimento  da  pesquisa  é  imprevisível.  O  conhecimento  do 

pesquisador  é  parcial  e  limitado.  O  objetivo  da  amostra  é  de  produzir  informações 

aprofundadas  e  ilustrativas:  seja  ela  pequena  ou  grande,  o  que  importa  é  que  ela  seja 

capaz de produzir novas informações (DESLAURIERS, 1991, p. 58). 
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Este tipo de abordagem permite maior liberdade para expressar opiniões e conclusões sobre o 

objeto de pesquisa, o que é bastante conveniente para este tema de estudo proposto. 

Quanto aos meios, a base é a pesquisa bibliográfica e documental, em especial livros e artigos 

científicos. Quanto aos fins, a abordagem é metodológica, com o principal objetivo de criar, 

ou pelo esboçar, um método para a aplicação de da Gestão Ágil em Projetos Executivos de 

Engenharia, auxiliando o leitor na implantação das técnicas e conceitos para gerar um 

benefício prático. 

Avançando neste trabalho, será primeiramente abordado um referencial teórico a respeito da 

gestão de projetos ágil, diferenças entre a metodologia ágil e a metodologia tradicional em 

gestão de projetos, e a conceituação de projetos executivos de engenharia. Mais adiante, o 

tema proposto será detlahado através de uma exemplo prático 

1.7 Forma de Desenvolvimento do Trabalho 

O desenvolvimento desta trabalho está norteado em abordagens e metodologias concisas e 

objetivas, e sempre que possível e necessário, baseado nos referênciais teóricos adequados. 

Quando aplicável, serão apresentados exemplos de situações práticas para facilitar a 

compreensão do assunto proposto. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A Gestão de Projetos Ágil 

Partindo da clássica definição do PMBOK (5º Edição, 2013), projeto  é  um  esforço  

temporário  empreendido  para  criar  um  produto,  serviço  ou  resultado  exclusivo.  A  

natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um término definidos. O 

término é alcançado quando os objetivos do projeto são atingidos ou quando o projeto é 

encerrado porque os seus objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou quando a 

necessidade do projeto deixar de existir. Um projeto também poderá  ser  encerrado  se  o  

cliente  (cliente,  patrocinador  ou  financiador)  desejar  encerrá-lo. 

Assim sendo, faz-se necessário a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e 

técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos e garantir o sucesso do 
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mesmo, o que pode resumidamente pode ser chamado de gerenciamento ou gestão de 

projetos.  

Apresentando uma visão extretamente otimista, um projeto pode atingir seus objetivos e 

atender os requisitos necessários sem uma metodologia de gestão formal, podendo ser 

executado apenas baseado em experiências passadas, metodologias empíricas e boa vontade 

de seus stakeholders, porém muito cedo e claramente percebe-se que esta forma de abordar 

um projeto tende a gerar resultados insatisfatórios para todas as partes.  

Quando falamos de projetos cada vez mais desafiadores e complexos, é mandatória a 

utilização de guias e referências em gestão de projetos para facilitar e aumentar a 

probablidade de sucesso no projeto. Dentre as várias consagradas metodologias de gestão de 

projetos, temos a gestão de projetos ágeis. 

A medologia de gerenciamento de projetos ágil prega a utilização de um conjunto 

recomendado de processos e ferramentas de gerenciamento de projetos, para aqueles projetos 

onde reinan riscos, incertezas e altas possibilidades de mudanças, e também focados muito 

mais no fator humano, na interatividade entre as pessoas do que em processos e ferramentas 

(MASSARI, 2014).  

Ela nasceu no início dos anos 2000 como uma alternativa ao desenvolvimento de projeto de 

softwares, que sempre conviviam com problemas de atraso, escopo e consequentemente 

insucesso geral. Este trabalho inicial gerou o Manifesto Ágil, primeiramente criado na esfera 

do desenvolvimento de softwares, porém com larga aplicação para consolidar uma visão mais 

ágil em gerenciamento de projetos: 

 

FIGURA 1: Valores do Manifesto Ágil 
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Fonte: MASSARI (2014) 

1) Indivíduos e interações sobre processos e ferramentas: Na concepção da metodologia ágil, 

a comunicação dinâmica é um fator chave para o sucesso de um projeto, e este valor 

promove a atitude de fomentar conversas e troca de informações claras e diretas com 

clientes, fornecedores e demais stakeholders, ao invés, de trabalhar com um processo mais 

formal de comunicação via e-mails, recados e mensagens, incluindo também a questão do 

fluxo de comunicação.  

É fato que o registro de comunicação é algo importante dentro de um projeto, para não se 

perder a rastreabilidade das definições, porém, em se tratando de projetos ágeis, com 

prazos bastante reduzidos, se torna inteligente que estes registros se limitem aos assuntos e 

decisões chaves, sendo que boa parte das demais interações possa ser feita de maneira mais 

direta. De acordo com MASSARI (2014), processos e ferramentas são importantes para 

formalizar ou documentar decisões, mas a primeira forma de comunicação deve ser sempre 

feita de forma pessoal e interativa. 

2) Software funcional sobre documentação abrangente: Tomando a liberdade de abranger o 

conceito de “software” para “entrega”, deve-se avaliar cuidadosamente o nível e a 

quantidade de documentos gerados em um projeto, com um viés crítico na necessidade 

deste documento fazer parte do projeto ou não. 

Por exemplo, utiliza-se uma equipe de PMO para suportar o Gerente de Projetos na criação 

de uma Declaração de Escopo, Plano de Gerenciamento de Projeto, Cronograma detalhado, 

EAP e Dicionário da EAP, para gerenciar um projeto de criação de um software que tomou 

02 semanas e horas de 02 programadores da empresa. O quanto esta documentação gerada 

agregou qualidade e benefícios ao projeto? O questinamento se torna bastante pertinente 

pois afeta diretamente o resultado. 

3) Colaboração com o cliente sobre negociação de contratos: Este é um tópico bastante 

relevante quando tratamos de projetos de curto prazo, uma vez que existe toda uma 

metodologia para a negociação de contratos e pleitos dentro de projetos, relativos por 

exemplo a adição ou substiuição de escopo, equilíbrio econômico-financeiro do contrato e 

cronograma; que na grande parte das vezes, não está realmente focada em genuinamente 

resolver o impasse, mas sim em atribuir um viés burocrático a questão. Este valor de tentar 

colaborar com o cliente na resolução de conflitos, com o intuito de agregar valor para 
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ambos os lados em vez de “engessar” o projeto, se torno muito produtivo para o 

desenvolvimento do projeto. 

4) Resposta às mudanças sobre seguir um plano: Confome MASSARI (2014), no mundo dos 

projetos criou-se indevidamente uma aversão a palavra “mudança”. Entende-se que a 

mudança deva ser controlada, senão o projeto se torna o caos. Mas mudanças necessárias 

para gerar valor ao produto final e ao cliente devem ser analisadas e, na medida do 

possível, “encaixadas” no desenvolvimento do projeto. Por esse motivo é interessante 

utilizar um ciclo de vida iterativo e adaptativo em projeto regidos por incertezas e riscos. 

Este valor talvez seja o mais relevante dentro dos citados no Manifesto Ágil, e sem dúvida 

é a essência para o sucesso de projeto geridos pela metodologia ágil. 

2.1.1 Diferenças entre a Metodologia Ágil e a Metodologia Tradicional 

Sucintamente falando, as metodologias ágeis de gerenciamento de projetos são ramificações 

das metologias de gerenciamento de projetos tradicionais, como as presentes no PMBOK, 

PRINCE2 e outros. O que basicamente as diferem é que o foco da gestão ágil são as pessoas, 

e não os processos.  

Obviamente este tipo de “approch” não é aplicável a todos os tipos e maginitudes de projeto, 

sendo que várias deles, como por exemplo, grandes projetos de desenvolvimento de novos 

produtos ou de megaconstruções exigem que hajam processos consolidados em todas as áreas 

de conhecimento, e que eles sejam corretamente utilizados pela equipe de projetos. 

Enquanto as metodologias tradicionais de desenvolvimento mantêm o foco na geração de 

documentação sobre o projeto e no cumprimento rígido de processos, a proposta ágil é 

concentrar as atenções no desenvolvimento em si e nas relações entre os participantes 

(Mundim et al,  2002). 

Neste cenário, para a gestão ágil o cliente possui, mais do que nunca, grande relevância 

durante o desenvolvimento do projeto, pois espera-se que ele esteja bastante próximo a equipe 

de projetos para agilizar a tomada de decisões. 

De acordo com Neumann, Baureis e Stock (2009, p. 65), os principais atributos de uma 

metodologia de gerenciamento ágil são: 

 Orientação ao valor proporcionado ao cliente 
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 Desenvolvimento das competências individuais 

 Times pequenos 

 Autodisciplina sustentável 

 Intensa colaboração 

 Reduzido custo de transferência da informação 

 Tempo reduzido para feedback 

 Aprendizado e adaptação constantes 

Estes tópicos são complementados pelo quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 Metodologia Tradicional Metodologia Ágil 

Objetivos Prazo, Custo e Qualidade 

Prazo, Custo, Qualidade e 

Capacidade de 

Transformação 

Funções do Gerenciamento 
Planejamento, Controle e 

Tomada de Decisão 
Suporte 

Fundamento Teórico 

Mecanicismo: Divisão do 

Trabalho, Especialização e 

Controle 

Projeto     como     um     

Sistema Complexo 

Adaptativo 

Meio Ambiente 
Relativamente Estável e 

Previsível 
Turbulento e Imprevisível 

Estrutura Formal Centralizada e Hierárquica 
Descentralizada: Times 

Pequenos e Semiautônomos 

Acesso às Informações 
Restrito:  Gestores  possuem  

as Informações 

Aberto:   Informação   é  

Domínio Comum 

Controle Restrito e Centralizado Baixo e Descentralizado 

Responsabilidade Centralizada no Gerente Descentralizada nos Times 
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Semiautônomos 

Aprendizado Restrito Contínuo e Adaptativo 

Capacidade da Adaptação Baixa Elevada 

TABELA 1: Comparação entre Metodologias Tradicionais e Ágeis de Projetos 

Fonte: Neumann, Baureis e Stock (2009, p. 65) 

Em comparação, as metodologias tradicionais são extensamente baseadas em registros, 

processos e talvez a caracerística mais marcante, que é o planejamento. Sem dúvida que isto 

agrega bastante confiabilidade ao projeto, porém para projetos alvo da metodologia ágil, 

como por exemplo a implementação de um software ou um projeto curto de engenharia, para 

atendimento a uma urgência de troca de equipamento em uma planta industrial, não há tempo 

hábil para a elaboração desta documentação. 

2.1.2 Principais Metodologias Ágeis 

Como complemento teórico, segue abaixo alguns os principais métodos ágeis conhecidos do 

mercado e algumas de suas características: 

1) Feature Driven Development (FDD): Voltado para o desenvolvimento de softwares, O 

FDD foi criado em Cingapura, entre 1997 e 1999, e se resume em um método ágil onde 

sua premissa básica é focada em funcionalidades, o que permite à equipe do projeto 

realizar um planejamento incremental, isto é, por fases. Esse tipo de atuação ajuda a dar 

agilidade ao desenvolvimento de soluções em ambientes de extrema incerteza, em que as 

mudanças são inevitáveis 

A programação por FDD começa com a visão global do negócio, já que esse método 

considera a soma de tudo mais importante do que cada uma das partes separadamente. 

Passa-se, então, para o detalhamento do produto com a subdivisão por áreas a serem 

modeladas, culminando na descrição de cada funcionalidade (PROJECTBUILDER). 

2) eXtreme Programming (XP): De acordo com TELES (2014, pg. 21) Extreme 

Programming, ou XP, é um processo de desenvolvimento de software voltado para: 

 Projetos cujos requisitos são vagos e mudam com freqüência 

 Desenvolvimento de sistemas orientados a objeto 

 Equipes pequenas,  preferencialmente até 12 desenvolvedores 
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 Desenvolvimento incremental (ou iterativo), onde o sistema começa a ser implementado 

logo no início do projeto e vai ganhando novas funcionalidades ao longo do tempo 

O XP é um processo de desenvolvimento que busca assegurar que o cliente receba o 

máximo de valor de cada dia de trabalho da equipe de desenvolvimento. Ele é organizado 

em torno de um conjunto de valores e práticas que atuam  de  forma  harmônica  e  coesa  

para  assegurar  que  o  cliente  sempre receba um alto retorno do investimento em 

software. 

3) SCRUM: Certamente a metodologia ágil de gereciamento de projetos mais difundida e 

conhecida, o SCRUM resumidamente trabalha com os conceitos de sprints (atividades bem 

definidas, com duração de 02 a 04 semanas), gerando entregas incrementas através de  uma 

lista de prioridades (backlog) definidas pelo Product Owner e executadas pelo Scrum 

Master. 

 

 

FIGURA 2: Ciclo de Trabalho do SCRUM 

Fonte: Pereira et all (2007) 

Primeiramente, conceituando estes termos, baseado em SCHWABER & BEEDLE (2007), 

temos: 

 Scrum Master:  É um novo gerente introduzido ao Scrum. É responsável por garantir que 

o projeto é realizado de acordo com as práticas, valores e regras ao Scrum e que avança 

conforme o planejado. 
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 Product Owner:  É oficialmente responsável pelo projeto, pelo gerenciamento, controle e 

por tornar visível a lista de Product Backlog . Ele é selecionado pelo Scrum Master , 

cliente e gerente. 

 Scrum Team: É o time do projeto que tem a autoridade para decidir as ações necessárias e 

organizá-las em ordem para atingir os objetivos de cada Sprint. 

 Cliente: Participa nas tarefas relacionadas aos itens do Product Backlog  para o sistema 

ser desenvolvido ou aprimorado. 

 Usuário: É responsável por utilizar o produto quando este estiver em produção. 

 Gerente:   É   responsável   pela   decisão   final,   juntamente   com   as   normas   e 

convenções   a   serem   seguidas   no   projeto.   O   gerente   também   participa   da 

definição das metas e dos requisitos. 

Dessa forma, de acordo com SABBAGH (2014), os benefícios do uso do SCRUM incluem:  

 Entregas frequentes de retorno ao investimento dos clientes 

 Redução dos riscos do projeto 

 Maior qualidade no produto gerado 

 Mudanças utilizadas como vantagem competitiva 

 Visibilidade do progresso do projeto 

 Redução de desperdício 

 Aumento de produtividade 

2.1.3 Panorama de Utilização das Metodologias Ágeis 

Avaliando onde as metodologias ágeis de gerenciamento de projetos são aplicadas, sem 

dúvida constata-se que o maior campo de utilização é para o desenvolvimento de softwares, o 

que inclusive justifica a origem do Manifesto Ágil e posteriormente as principais 

metodologias. 

Isto é embasado no fato de que os projetos de desenvolvimento de softwares possuem as 

caractéristicas necessárias para uma abordagem mais dinâmica de gerenciamento, como por 

exemplo maior nível de incerteza, prazos curtos e maior suscetibilidade a mudanças. Projetos 

mais tradicionais, com prazos maiores e maior quantidade de entregáveis e variáveis a serem 
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administradas, acabam necessitando de uma robustez maior no que se diz respeito a processos 

e documentação. 

2.2 Projetos Executivos de Engenharia 

Complementando a definição apresentada no item 1.3, um projeto executivo ou  projeto  de  

detalhamento  se resume ao  o  conjunto de  documentos  de  engenharia  que  regem  a  fase  

executiva  do  empreendimento,  elaborados  a partir  do  projeto  básico,  para  possibilitar  a  

compra  de  equipamentos  e  materiais  e  a  instruir  a construção e montagem  

eletromecânica do complexo industrial (Simas e Legey, 1983). 

Sua atividade antecessora, a fase de engenharia básica é pode ser avaliada como o início de 

um projeto, onde o objetivo é identificar todas as necessidades do cliente, tais como motivo 

do projeto, área disponível para a instalação, capacidade esperada de produção, entradas e 

sáidas da planta(matéria prima, insumos, utilidades, produto acabado, efluentes), descritivos 

de operação e manutenção entre outras, gerando uma série de documentos que permitem ao 

cliente já visualizar a implantação do projeto de engenharia deseja. 

A engenharia básica comumente gera os seguintes documentos: 

 Fluxogramas de processo 

 Fluxogramas de engenharia (P&ID´s) 

 Balanços de massa e energia 

 Memoriais de cálculo 

 Lista de equipamentos, instrumentos, válvulas manuais, malhas de instrumentação 

 Folha de dados de equipamentos e instrumentos 

 Especificações técnicas 

 Layouts 

Em posse destes documentos gerados na engenharia básica, a engenharia executiva tem a 

responsabilidade de detalhar as informações, gerando documentação suficiente para que a 

compra dos materiais e equipamentos e realização dos serviços de construção civil e 

montagem eletromecânica ocorram de forma adequada. 
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Um projeto executivo de engenharia possui algumas nuâncias e particularidades, que vão 

depender desde o seu porte, cliente, área de atuação e disciplinas de engenharia envolvida. 

Alguns exemplos são observados abaixo: 

 Um projeto básico de engenharia e um projeto executivo podem ser elaborados por 

empresas e/ou pessoas diferentes. Inclusive esta é uma prática bastante comum no 

mercado, uma vez que geralmente a engenharia básica é executada pelo próprio cliente 

ou empresa detentora de tecnologia do processo a ser implementado 

 Os projetos executivos de engenharia, devido ao desenvolvimento técnologico, estão cada 

vez mais sendo realizados em ambientes e softwares 3D, ao invés da tradicional 

medologia de elaboração em 2D. Isto permite uma maior integração entre as disciplinas 

de engenharia envolvidas, pois todas as informações estão modeladas em um mesmo 

local, facilitande a verificação de interferências e inconsistências. 

 É comum que cada segmento de mercado e que inclusive cada empresa possua critérios 

próprios de elaboração de projetos executivos, como por exemplo nomenclatura de 

desenhos técnicos, legendas, padrões de utilização de materiais de infraestrutura, como 

leitos, eletrodutos e suportes de tubulações, critérios de pintura e isolamento térmico de 

tubulações e equipamentos, entre outros. 

Em caráter oientativo, um projeto executivo de engenharia pode gerar os seguintes 

documentos. A quantidade e também a necessidade destes documentos irá depender das 

necessidades e rigorosidade técnica exigidas pela empresa responsável ou cliente. 

2.2.1 Arquitetura e Engenharia Civil 

 Plantas de Implantação 

 Desenhos detalhados de construções em concreto, contendo cortes, vistas e elevações 

 Desenhos de detalhes arquitetônicos 

 Desenhos de formas e armaduras de estruturas em concreto 

 Plantas de locação de bases e canaletas 

 Plantas de construções underground 
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 Desenhos de estruturas metálicas (Piperacks, passarelas, guarda-corpos, escadas, 

plataformas) 

2.2.2 Engenharia Mecânica e Tubulação 

 Layout de equipamentos 

 Plantas de tubulação e suportes de tubulação 

 Isométricos de tubulação 

 Lista de tie-ins 

 Caderno de típicos de suporte de tubulação 

 Desenhos de conjunto de equipamentos e dispositivos 

 Relatório de análise de flexibilidade em tubulações 

2.2.3 Engenharia Elétrica 

 Diagramas unifilares e trifilares 

 Planta de encaminhamento de cabos elétricos 

 Plantas de aterramento, iluminação e SPDA (Sistema de Proteção de Descargas 

Atmosféricas) 

 Lista de cabos elétricos e materiais de infraestrutura (leitos, conduletes, eletrodutos, 

terminais, luminárias, reatores) 

 Planta de classificação de áreas 

 Plano de corte de cabos 

2.2.4 Engenharia de Instrumentação e Automação 

 Diagramas de malhas 

 Diagramas de alimentação 

 Diagramas de interligação 
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 Lista de cabos de instrumentação/automação e materiais de infraestrutura (leitos, 

conduletes, eletrodutos, terminais, caixas de junção) 

 Especificação de arquitetura de rede 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

Passada uma introdução e um referencial teórico básico, este capítulo visa discorrer sobre a 

aplicabilidade dos conceitos e metodologias ágeis em projetos executivos de engenharia. 

Com várias diferenças e nuancias em comparação aos projetos de desenvolvimento de 

softwares, que idiscutivelmente são o foco principal das metodologias ágeis, percebe-se 

inicialmente que um projeto executivo de engenharia deverá possuir algumas características 

particulares para suportar a aplicação de uma forma mais ágil de gerenciamento, conforme 

abaixo: 

1) Curta Duração: Talvez esta seja a característica mais relevante para a aplicação de 

metodologias ágeis de gerenciamento de projetos, uma vez que longos projetos de 

engenharia geralmente estão atrelados a uma grande quantidade de entregas e também de 

revisões/aprovações de documentos, desta forma torna-se crucial que existam processes 

bem definidos de registro e controle destas revisões e aprovações. Adicionalmente, é muito 

comum que projetos executivos de engenharia maiores demandem outras interfaces além 

de uma tradicional “cliente direto/fornecedor direto”, como por exemplo, fornecedores de 

equipamentos e dispositivos, outros executores de projetos de engenharia (Arquitetônico, 
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HVAC – Heating, Ventilation and Air Conditioning, sistema de combate a incêndio), 

órgãos públicos e ambientais (responsáveis pela aprovação do projeto nas esferas legais).  

O parâmetro de “horas de engenharia” é bastante utilizado para quantificar o esforço 

demandado em projetos executivos de engenharia, sendo esta uma unidade simples, porém 

adequada para configurar o tamanho de um projeto. De uma forma bastante genérica, 

pode-se considerar que projetos que utilizam 500 ou menos horas de engenharia são 

categorizados como de pequeno porte. 

2) Agilidade na Troca de Informações: É essencial que executor 

(engenheiro/projetista/desenhista) possua um canal eficiente, rápido e aberto com o cliente 

(engenharia do proprietário/construtora/montadora/operação/manutenção) para permitir 

que as tomadas de decisão ocorram de forma ágil e assertiva. Em grandes projetos de 

engenharia, faz-se uso comum de ferramentas de gerenciamento de documentos técnicos, 

onde o executor cadastra desenhos, plantas e outros documentos em um software, e o 

cliente tem que acessar este programa para verificar, comentar (onde aplicável) e aprovar o 

documento. Obviamente este processo é de suma importância em projetos com centenas ou 

milhares de documentos a serem gerados, envolvendo esforços multidisciplinares de 

geração, verificação e aprovação. 

No cenário de projetos menores, este processo tende a “engessar” a aprovação de 

documentos, sendo prejudicial para ambos os lados. A solução é definir um processo de 

fluxo de documentação mais dinâmico, limitando os prazos de elaboração, verificação, 

análise e comentários para não prejudicar o cronograma do projeto. 

3) Equipe de Projeto Generalista: em projetos de engenharia de grande porte, há a 

necessidade de elaboração de um histograma de recursos técnicos, que são segmentados 

por disciplina e inclusive dentro da própria disciplina. Exemplificando: Dentro da 

disciplina de elétrica, é possível haver um projetista especialista em iluminação e outro 

projetista especialista em SPDA (Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas). Ambos 

preenchem a lacuna “projeto elétrico”, porém realizam funções distintas, com um nível 

definido e hierárquico de interface (respondem ao coordenador técnico da disciplina de 

elétrica). Esta segmentação é eficiente, pois existe demanda de trabalho que justifique a 

quebra de atividades de uma área de conhecimento técnico em áreas menores. 
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No caso de projetos a serem gerenciados a partir de metodologias e conceitos ágeis, o 

requisito é que as funções técnicas e consequentemente a equipe de projeto envolvidas 

sejam mais generalistas do que especialistas, pois entende-se que haverá demanda de 

trabalho de várias subáreas dentro de uma disciplina, porém em um nível de profundidade 

menor, o que permite que um colaborador supra a necessidade do projeto. Retomando o 

exemplo dos projetistas de iluminação e SPDA, neste cenário, um projetista somente 

ficaria responsável por estas duas subáreas. 

4) Descentralização de Responsabilidades: Pode-se assumir que no caso de projetos guiados 

pela gestão ágil, a figura do gerente de projetos, ainda existente e ativa, trabalhe de forma 

mais dinâmica com a equipe de projetos. Isso reflete em um aumento no nível de 

responsabilidade da equipe, descentralizando as responsabilidades, tornando-se claro que o 

nível de maturidade de um time de projetos trabalhando sob a metodologia ágil tende a ser 

maior. 

Para exemplificar, em um projeto multidisciplinar, entende-se que o engenheiro mecânico 

têm liberdade e autonomia para tomar uam série de decisões técnicas acerca do projeto 

executivo, somente informando o gerente de projetos quando conveniente. 

5) Acesso Aberto as Informações: Definitivamente, quando estamos falando de 

gerenciamento ágil de projetos, a quantidade e fluxo de informações é um fator crucial 

para o sucesso do projeto. Trazendo esta afirmação ao cenário de projetos executivos de 

engenharia, o acesso as informações técnicas do projeto, a todos os envolvidos, é 

fundamental, pois é necessário que as disciplinas conversem entre si para evitar conflitos. 

Por exemplo, o projetista de elétrica, responsável pela modelagem e quantificação da 

infraestrutura de ligação entre cargas elétricas e painéis (eletrodutos, leitos, caixas de 

passagem) deve estar monitorando e constantemente compatilhando informações com o 

projetista de tubulação, responsável pela modelagem e quantificação das tubulações, 

conexões e acessórios que interligam equipamentos e sistemas. Caso isto não ocorra, existe 

uma chance que ambos os projetistas projetem estruturas no mesmo local, por exemplo, 

impedindo a correta montagem em campo. 

Uma boa prática seria que toda a equipe de projetos trabalhasse com um mesmo e-mail 

compartilhado e tivesse acesso ao mesmo diretório de documentos, com divisões principais 

(tipo e disciplina). 
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3.1 Exemplo Prático 

Este capítulo será dedicado a detalhar um exemplo prático da aplicação da metodologia ágil 

de gerenciamento em um projeto executivo de engenharia, com foco em mostrar as devidas 

comparações entre a abordagem tradicional e a abordagem. Vale afirmar que este exemplo é 

hipotético e válido em caráter de estudo dos conceitos e ferramentas da metodologia ágil em 

gestão de projetos. 

3.1.1 Descritivo 

Em planta industrial de grande porte, produtora de celulose para exportação, o time de 

operação da área apontou, via históricos diários levantados nos últimos 6 meses, que o 

consumo de peróxido de hidrogênio, reagente necessário para realizar o branqueamento da 

celulose, aumentou para níveis fora dos normais. Este aumento no consumo acarreta maiores 

custos de produção e maior tempo de reação para que a celulose alcance os níveis exigidos de 

alvura. 

Em uma inspeção mais detalhada, foi verificado que 02 dos 04 lavadores de polpa da planta, 

que trabalham no processo anterior ao branqueamento, não estavam atingindo seus níveis de 

performance padrão, devido ao prolongado tempo de uso. Em conversa com o time de 

engenahria da planta, surgiu a ideia de substituição dos 02 lavadores antigos por 01 novo 

lavador, com tecnologia mais recente e consumo ligeiramente menor que a soma dos antigos. 

Este novo lavador será instalado próximo aos existentes, e um bypass de tubulação será 

efefuado, ou seja, os lavadores antigos serão mantidos no lugar e poderão ser acionados no 

caso de uma potencial falha ou manutenção corretiva no novo lavador. 

A equipe de engenharia realizou um estudo de viablidade técnica e econômica simplificado, 

obterndo resultados bastante promissores, e após apresentação a gerência da planta, o projeto 

foi aprovado. 

3.1.2 Escopo 

Neste cenário, o time de engenharia ficou responsável pelo projeto executivo, para permitir 

que este novo lavador fosse corretamente especificado e instalado. Devido ao já sabido longo 

prazo de entrega do lavador de polpa, foi adotado um approach ágil a condução deste projeto.  
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Primeiramente, o seguinte time de enegenharia foi designado a participar do projeto, 

conforme organograma representado abaixo: 

1) 01 Gerente de Projetos / Responsável Técnico: Profissional sênior da equipe, há mais de 10 

anos na empresa, estando a frente de vários outros projetos de pequeno e médio porte. 

Responsável pela definição de prioridades, interface técnica com o fornecedor do novo 

lavador e empresas de contrução civil e montagem eletromecânica 

2) 01 Engenheiro de Processos: Profissional da área de operação, especialista em 

branqueamento de polpa de celulose. 

3) 01 Projetista Civil / Estruturas Metálicas 

4) 01 Projetista Mecânico / Tubulações 

5) 01 Projetista Elétrica / Instrumentação 

 

FIGURA 3: Organograma da Equipe de Projetos 

Em uma reunião com os 05 profissionais participantes, foram definidos os entregáveis 

do projeto, responsáveis e estimativa de horas para execução. O Gerente de Projetos, 

também definiu as prioridades de execução dos documentos, que serão trabalhados e 

concluídos em sprints de 02 semanas. O tempo total de execução do projeto ficou 

definido em 06 semanas. 
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Tabela 2: Entregáveis e Prazos do Projeto 

Na abordagem ágil de gerenciamento deste projeto executivo de engenharia, pode-se esperar 

que os objetivos do projetos serão alcançados através de uma dependência maior do trabalho 

da equipe de projetos do que do gerente de projetos em si, uma vez que todas as entregas 

foram bem definidas no início do projeto e não foram gerados documentos de iniciação, como 

uma Declaração de Escopo ou EAP, ratificando que a equipe de projetos deve possuir um 

elevado grau de maturidade. 

Este tipo de abordagem também permite maior flexibilidade a mudanças, uma vez que 

qualquer tipo de atraso ou imprevisto na elaboração dos documentos deve ser reportado ao 

gerente de projetos, e seu impacto imediatamente verificado e mitigado, postergando a 

entrega para um próximo sprint após análise da lista de prioridades, por exemplo. 
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4. CONCLUSÕES 

Em resumo ao apresentado nos capítulos anteriores, de forma concisa, o objetivo deste 

trabalho foi discorrer sobre a aplicabilidade da gestão ágil em projetos exetuvos de 

engenharia. O estudo bibliográfico acerca do atual panorama de utilização de gestão de 

projetos ágil em projetos e das metodologias ágeis serviu como base para fazer um paralelo 

com as metodologias mais tradicionais de gerenciamento de projeto. 

Perbece-se enfim que a gestão ágil de gerenciamento de projetos tem bom potencial para ser 

utilizada em projetos executivos de engenharia, com as devidas ressalvas, em especial ao 

porte do projeto (que preferencialmente deve ser pequeno), necessidade de uma equipe de 

projetos gerenalista, que atacará mais de um escopo técnico dentro de uma disciplina de 

engenharia e descentralização de informações. 

Como o conceito de gestão ágil em projetos foi inicialmente concebida para aplicação em 

desenvolvimento de softwares, espera-se que sua utilização em projetos executivos de 

enegnharia tenha adaptações. Também percebe-se que é possível aplicar uma mescla de 

conceitos tradicionais em gerenciamento de projetos com os conceitos ágeis (por exemplo, é 

possível gerar uma EAP controlando as entregas via sprints dentro e um backlog de 

prioridades, ao invés da geração de um cronograma detalhado). 

Vale ressaltar que a gestão ágil perde eficiência em projetos executivos maiores, que requem 

processos bem sedimentados e segmentação de atividades maior, o que vai em contrapartida a 

utilização de equipes de projeto mais enxutas. 
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