
  

Universidade Federal de Goiás 

Escola de Engenharia Civil 

Curso de Graduação em Engenharia Civil 

 
 

 

ANÁLISE DE GESTÃO DE OBRAS EM GOIÂNIA 
QUANTO A ASPECTOS LIGADOS A 

PLANEJAMENTO, CONTROLE E QUALIDADE. 
ESTUDO DE CASOS 

 

 

 
FLÁVIO EMMANUEL VIEIRA DE SOUSA  

ROMEU DA SILVA NEIVA NETO 
RODOLFO ANTÔNIO FERREIRA DIAS JÚNIOR 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2010



  

FLÁVIO EMMANUEL VIEIRA DE SOUSA  
ROMEU DA SILVA NEIVA NETO 

RODOLFO ANTÔNIO FERREIRA DIAS JÚNIOR 
 

 

 

 

 

ANÁLISE DE GESTÃO DE OBRAS EM GOIÂNIA 
QUANTO A ASPECTOS LIGADOS A 

PLANEJAMENTO, CONTROLE E QUALIDADE. 
ESTUDO DE CASOS 

 

Monografia apresentada ao Curso de Engenharia Civil da 
Universidade Federal de Goiás para obtenção do título de 
Engenheiro Civil. 

Orientador: Professor MSc. Ulisses Guimarães Ulhôa 

 

 

 

 

GOIÂNIA  

2010



  

R. S. Neiva NT, F. E. V. Sousa, R. A. F. Dias Jr.   

FLÁVIO EMMANUEL VIEIRA DE SOUSA  
ROMEU DA SILVA NEIVA NETO 

RODOLFO ANTÔNIO FERREIRA DIAS JÚNIOR 

 

 

ANÁLISE DE GESTÃO DE OBRAS EM GOIÂNIA 
QUANTO A ASPECTOS LIGADOS A 

PLANEJAMENTO, CONTROLE E QUALIDADE. 
ESTUDO DE CASOS 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Engenharia Civil da 
Universidade Federal de Goiás para obtenção do título de 
Engenheiro Civil. 

Orientador: Professor MSc. Ulisses Guimarães Ulhôa 

 

 

Aprovada em ______ / ______ / ______ 

 

 

____________________________________________________________________ 
Professor MSc.  Ulisses Guimarães Ulhôa                                                  (Presidente) 

 

_____________________________________________________________________ 
Professora Drª .  Maria Carolina G. O. Brandstetter                        (Examinador interno) 

 

_____________________________________________________________________                                            
Eng. Márcio Dias Afonso                                                                 (Examinador externo) 



Análise de gestão de obras em Goiânia quanto a aspectos ligados a planejamento,...                              4 

 

 

R. S. Neiva NT, F. E. V. Sousa, R. A. F. Dias Jr.   

 

 

AGRADECIMENTOS 

 Primeiramente ao professor Ulisses Ulhôa pelo tempo e atenção dedicados ao trabalho, 

com suas dicas e orientações indispensáveis, sendo um grande profissional experiente na 

área. 

 A professora Maria Carolina pela motivação, disposição e conhecimento na área, sendo 

indispensável como examinadora interna da banca 

 Ao Arquiteto Luis Henrique Dias Santana pelo auxílio no entendimento do processo de 

planejamento e levantamento de índices de acompanhamento da obras em uma das 

construtoras avaliadas. 

 Ao Engenheiro Márcio Naves Mendes no auxílio de bibliografias e experiência na área de 

gerenciamento e controle de projetos e pelas opiniões prestadas ao trabalho. 

 Ao Engenheiro Márcio Dias Afonso pela disponibilidade em participar e avaliar o trabalho, 

com bastante experiência no assunto, sendo gerente de uma grande construtora do 

mercado. 

 

 A todos os colaboradores das construtoras estudadas. 

 



 

R. S. Neiva NT, F. E. V. Sousa, R. A. F. Dias Jr.   

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - O Ciclo PDCA e as suas subetapas (CICLO PDCA, 2005) ........................................... 23 

Tabela 2 - Acompanhamento de datas marco semanal empresa A ................................................ 58 

Tabela 3 - Planilha Check PPC .......................................................................................................... 59 

Tabela 4 - Planilha Check 08/03 à 16/03 ........................................................................................... 61 

Tabela 5 - Planilha Check 22/03 á 30/03 ........................................................................................... 62 



 

R. S. Neiva NT, F. E. V. Sousa, R. A. F. Dias Jr.   

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Diagrama cartesiano para análise de projeto (LIMMER, 1997) .................................. 34 

Figura 2 - Níveis da EAP (LIMMER, 1997) ..................................................................................... 35 

Figura 3 - Ciclo de planejamento segundo LAUFER e TUCKER (1988) ...................................... 44 

Figura 4 - Planilha de planejamento a curto prazo (Work Task,adaptado pelo autor) ............... 49 

Figura 8 – Gráfico de acompanhamento do índice de custo ............................................................ 85 

Figura 9 - Gráfico de acompanhamento do índice de estoque ........................................................ 86 

Figura 10 - Gráfico de acompanhamento do índice de prazo ......................................................... 87 

Figura 11 - Gráfico de acompanhamento do índice de replanejamento ........................................ 88 

Figura 12 - Gráfico de acompanhamento do índice de prazo auxiliar ........................................... 89 

Figura 13 – Acompanhamento de índices PPC................................................................................. 90 

Figura 14 - Gráfico de acompanhamento do índice de qualidade .................................................. 91 



 

R. S. Neiva NT, F. E. V. Sousa, R. A. F. Dias Jr.   

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

PDCA – Plan, Do, Check and Act. 

PERT / CPM - Program Evaluation and Review Technique / Critical Path Method 

PMBOK - Project Management Body of Knowledge 

PBTR - Promon Business and Technology Review 

EAP – Estrutura analítica de projetos 

TQC – Total quality control 

LOB – Line of balance 

PPC – Percentual planejado concluido 

SAP – Software Solutions Applications and Services  

SOX  – Lei Sarbanes Oxley 



 

R. S. Neiva NT, F. E. V. Sousa, R. A. F. Dias Jr.   

SUMÁRIO 

 

RESUMO ............................................................................................................................................................... 11 

INTRODUÇÃO ....................................................................................................................................................... 12 

CAPÍTULO 1.......................................................................................................................................................... 13 

NECESSIDADES DE UMA CONSTRUTORA ....................................................................................................... 13 

1.1 CONTROLE DE CUSTOS ................................................................................................................................ 13 

1.3 CONTROLE DA QUALIDADE E MELHORIA CONTÍNUA ................................................................................. 15 

1.4 CONTROLE DE SEGURANÇA NO CANTEIRO DE OBRAS ................................................................................ 15 

1.5 OBJETIVOS ................................................................................................................................................... 16 

1.5.1 Objetivo principal................................................................................................................................. 16 

1.5.2 Objetivos secundários .......................................................................................................................... 16 

CAPITULO 2.......................................................................................................................................................... 17 

METODOLOGIA .................................................................................................................................................... 17 

2.1 INTRODUÇÃO .............................................................................................................................................. 17 

2.2  DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS .................................................................................................. 17 

2.3 ESTRATÉGIA DE PESQUISA .......................................................................................................................... 18 

CONCEITOS DE ADMINISTRAÇÃO .................................................................................................................... 19 

3.1 FUNDAMENTOS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS ................................................................................ 19 

3.2 CICLO PDCA E O CICLO DE VIDA DE UM PROJETO ....................................................................................... 20 

3.2.1 Ciclo PDCA ............................................................................................................................................ 21 

3.2.2  Estruturação de um projeto ................................................................................................................ 23 

3.3  PROJETO VERSUS TRABALHO OPERACIONAL ............................................................................................. 25 



Análise de gestão de obras em Goiânia quanto a aspectos ligados a planejamento,...                              9 

 

 

R. S. Neiva NT, F. E. V. Sousa, R. A. F. Dias Jr.   

3.4 Partes interessadas ..................................................................................................................................... 25 

3.5 INFLUÊNCIAS ORGANIZACIONAIS NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS ..................................................... 26 

3.5.1 Processo de Padronização ................................................................................................................... 27 

3.5.2 Processos de gerenciamento de um projeto ....................................................................................... 28 

3.5.3 Áreas de conhecimento e gerenciamento de um projeto ................................................................... 29 

CAPÍTULO 4.......................................................................................................................................................... 32 

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO ............................................................................................. 32 

4.1 DEFINIÇÃO DE PLANEJAMENTO .................................................................................................................. 32 

4.2 PLANEJAMENTO COORDENADO ................................................................................................................. 34 

4.3 FASES DE PLANEJAMENTO .......................................................................................................................... 36 

4.3.1 Nível Estratégico .................................................................................................................................. 37 

4.3.2 Nível Tático .......................................................................................................................................... 37 

4.3.3 Diretrizes .............................................................................................................................................. 38 

4.3.4 Ações.................................................................................................................................................... 38 

4.3.5 Nível Operacional................................................................................................................................. 38 

4.4 LEAN CONSTRUCTION E CONTROLE DA PRODUÇÃO ................................................................................... 39 

4.4.1 Lean contruction .................................................................................................................................. 40 

4.4.2 O PROCESSO DE PLANEJAMENTO ALIADO A NOVA FILOSOFIA DA PRODUÇÃO .................................. 43 

CAPÍTULO 5.......................................................................................................................................................... 51 

CONSTRUTORAS ESTÃO CONSEGUINDO GERENCIAR SEUS PROCESSOS E ATINGIR METAS DE 

CUSTO, PRAZO, QUALIDADE DURANTE A EXECUÇÃO DE SUAS OBRAS? ................................................ 51 

5.1 QUESTIONÁRIO AO GERENTE DA OBRA ............................................................................................... 51 

Questões sobre ciclo PDCA e controle da qualidade .................................................................................... 51 



Análise de gestão de obras em Goiânia quanto a aspectos ligados a planejamento,...                              10 

 

 

R. S. Neiva NT, F. E. V. Sousa, R. A. F. Dias Jr.   

Planejamento e controle da obra ................................................................................................................. 52 

Gestão de segurança .................................................................................................................................... 54 

Questões gerais ............................................................................................................................................ 54 

5.1.1 Questões Ciclo PDCA e Gestão da qualidade ....................................................................................... 56 

5.1.2 Questões de Planejamento e controle da obra A ................................................................................ 68 

5.1.3 Gestão de segurança da obra A ........................................................................................................... 76 

5.1.4 Questões gerais da obra A ................................................................................................................... 76 

5.1.5 Questões sobre Ciclo PDCA e Gestão da qualidade da obra B ............................................................ 83 

5.1.6 Questões sobre planejamento e controle da obra B ........................................................................... 95 

5.1.7 Gestão de segurança do trabalho da obra B........................................................................................ 99 

5.1.8 Questões gerais da obra B ................................................................................................................. 100 

5.1.9 Questões sobre Ciclo PDCA e Gestão da qualidade da obra C .......................................................... 106 

5.1.10  Questões sobre planejamento e controle da obra C ...................................................................... 108 

5.1.11 Gestão de segurança do trabalho da obra C.................................................................................... 110 

5.1.12 Questões gerais da obra C ............................................................................................................... 111 

CONCLUSÃO ...................................................................................................................................................... 116 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................................................................... 119 



 

R. S. Neiva NT, F. E. V. Sousa, R. A. F. Dias Jr.   

RESUMO 

O trabalho tem a intenção de mostrar se as construtoras analisadas conseguem 

atender as metas de custo, prazo, qualidade e segurança durante a execução das obras. E, 

se existem evidências em se conseguir uma melhoria contínua nos processos ligados a 

estas metas. Esta questão foi evidenciada a partir do estudo de caso de três obras em 

Goiânia, pertencentes a três construtoras de grande porte e com sistema de gestão da 

qualidade implantados. Serão levantados também os principais problemas que ocorrem e 

que impedem a realização de um gerenciamento eficiente nas áreas da qualidade, 

planejamento e controle de obras. 

Para o controle de custos, é necessário que a obra fique com um custo final igual 

ou menor que o custo planejado e utilizado no estudo de viabilidade econômica que 

antecedeu o início da construção. Será feita uma análise verificando se há um controle de 

custos no canteiro de obra, com foco na importância do gerenciamento de pessoal, 

empreiteiros, das perdas envolvidas no processo de produção tais como a falta de 

terminalidade dos serviços e o retrabalho por falta de conferência.  

O gerenciamento está também relacionado ao controle de prazo, sendo 

necessário um controle da produção para que essa não fuja dos parâmetros estabelecidos 

pelo cronograma da obra. Os métodos de planejamento e controle de obra são 

apresentados e questionados na analise dos estudos de caso. 

Além dos fatores de custo e prazo, o controle da qualidade é outro fator 

apresentado como grande necessidade das empresas construtoras. As técnicas de controle 

e melhoria contínua dessa etapa são discutidas e em seguida debatidas na realidade das 

obras estudadas, apontando os fatores que comprometem ou auxiliam o controle da 

qualidade.  
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INTRODUÇÃO 

    No cenário atual do Brasil, surgiu a necessidade de acelerar cada vez mais as 

obras devido ao processo econômico que o país vem desenvolvendo. As incorporadoras 

precisam lançar cada vez mais empreendimentos, ignorando tecnicamente, em muitos 

casos, os prazos, por imposição do mercado.   

    Nos últimos anos com uma maior conscientização do consumidor, em analisar o 

produto final em termos de custo e qualidade, tem feito com que o empresário do ramo da 

construção civil se interessasse mais pelo planejamento e controle de produção (LIMMER, 

1997). 

    Muitos empreendimentos iniciam suas atividades em canteiro sem os projetos 

completos necessários para execução, sem estudo prévio do mercado e da mão-de-obra 

disponível na região. É preciso um planejamento coerente e um controle suficiente, capaz 

de cumprir estes cronogramas, sem ameaçar a qualidade do produto final. 

    Geralmente o planejamento tem se resumido na produção de orçamentos e na 

elaboração do cronograma a longo prazo ( BERNARDES, 2001). Isso é um equivoco grave 

por parte dos gerentes e organizações que simplificam o ato de planejar em apenas uma 

elaboração de planos iniciais, sem um replanejamento constante das atividades ao longo da 

obra. 

    Ao falar em planejamento, é imprescindível um conhecimento prévio de 

conceitos administrativos e de gerenciamento de projeto. Um gerente de obra deve ser um 

líder e inspirar confiança na sua equipe de trabalho. O papel do gerente de projetos é 

importantíssimo dentro do processo, devendo ter três ferramentas básicas para exercer com 

eficiência seu cargo: conhecimento de gerenciamento de projeto, desempenho e pessoal, 

exercendo a liderança e motivando sua equipe (PMBOK,2009). 

    Dentro de todos os processos relacionados a administração, devem estar 

presentes o ciclo PDCA. Adaptado para a obra, é um processo que visa a melhoria contínua 

essencial dos processos com o objetivo de atingir as metas, comuns em todos os 

empreendimentos, que são controle de custos, de prazo, da qualidade e da segurança. 

Segue adiante itens de controle que todas as construtoras devem ter para obter sucesso 

nos seus empreendimentos. 
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CAPÍTULO 1 

NECESSIDADES DE UMA CONSTRUTORA 

Segue adiante itens de controle que todas as construtoras devem ter para obter 

sucesso nos seus empreendimentos. 

1.1 CONTROLE DE CUSTOS                                   

    O mercado da construção civil no Brasil sofreu com as várias oscilações da 

economia através dos anos. Porém, a economia brasileira vive atualmente um período de 

grande crescimento e conseqüente aquecimento do mercado da construção civil. O país 

atravessa um momento de economia estabilizada e forte crescimento econômico. Há 

também, muito investimento nacional e internacional na área imobiliária, plano habitacional 

do governo para a baixa renda e ainda mobilizado pelos eventos internacionais, como a 

Copa do Mundo e as Olimpíadas. Assim, recebe-se grandes investimentos em obras, com a 

necessidade de empreendimentos com altos custos e curtos prazos.  

    As empresas construtoras, por sua vez, em geral não estão preparadas para um 

ritmo acelerado de produção sem antes uma adequação aos princípios de gerenciamento de 

projetos, planejamento e controle da produção. Isso acarretou no aumento das perdas em 

obras, tais como atividades excessivas no canteiro de obras que não agregam valor ao 

produto final, resultando em um aumento de custo da produção, assim como um acumulo de 

atividades sem controle. O resultado disso tudo é a fuga de prazos e da qualidade exigida 

pelo cliente.  

    Também, com a forte demanda em relação à mão-de-obra, há uma grande 

inflação nos preços com grande impacto no custo final das obras 
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1.2 CONTROLE DE PRAZOS DE CONSTRUÇÃO 

Quando a obra não é concluída no prazo, temos várias conseqüências que 

atingem diretamente o controle de custos das empresas. Prazos estendidos de construção 

geram maiores custos devido a: 

a)    Acréscimo dos custos administrativos da obra; 

b)    Aumento do custo de materiais e mão-de-obra; 

c)    Maior tempo de aluguéis de equipamentos; 

d)    Custos financeiros ligados a financiamentos bancários ou junto a investidores; 

e)    Multas e indenizações a clientes; 

f)    Desgaste comercial para a empresa e com isso, a possível perda de futuros  

    contratos rentáveis; 

 O atraso em prazos de obras está diretamente ligado à falta de planejamento e 

controle da produção no canteiro de obras. 

 O planejamento está entre as etapas mais discutidas no gerenciamento de uma 

organização. Isto se torna cada vez mais claro para os empresários da construção civil 

atual, pois vemos que em todos os setores há uma grande insistência em relação a como 

um planejamento bem elaborado pode eliminar etapas desnecessárias de um processo 

(LIMMER, 1997). O intuito das empresas da construção civil é alcançar um patamar de 

produção industrial, aplicando-se conceitos e sistemas de planejamento e de 

acompanhamento da produção criados para o meio industrial. O que podemos observar é 

que nem sempre os conceitos e sistemas utilizados nesse meio se adaptam a construção 

civil. (BERNARDES, 2001).  

 

 Os sistemas tradicionalmente utilizados estão sendo contestados nos últimos 

anos devido ao já citado aumento na demanda de produtos no país, e pelo encurtamento de 

prazos. Assim o modelo PERT/CPM, que será mostrado posteriormente ao longo da revisão 
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bibliográfica, possui suas brechas e é onde o gerenciamento deve estar atento para que tais 

brechas não provoquem acumulo de tarefas e comprometam o prazo final de obra, gerando 

caos na produção, com jornadas de trabalho exageradas e comprometimento da qualidade. 

 Será também observado que o planejamento não se limita a apenas uma fase 

inicial da obra, ou seja, aquele momento de definir os planos para que tudo no futuro ocorra 

da forma prevista. Tem-se três etapas de planejamento que abrangem todo o período da 

concepção à terminalidade. Tem-se o planejamento estratégico, o tático e o operacional 

(BERNARDES, 2001). Com essas três modalidades de planejamento pode-se maximizar as 

chances de um projeto de sucesso. 

1.3 CONTROLE DA QUALIDADE E MELHORIA CONTÍNUA 

 Para que houvesse o controle da produção e da qualidade, houve a necessidade 

de se criar e de se implantar sistemas de gestão da qualidade e de se repensar os conceitos 

específicos à construção civil. O controle de processos e continuamente melhorados 

usando-se a metodologia “Ciclo PDCA”, passa a ser de extrema importância diante do 

mercado competitivo e exigente atual. Isso será tratado posteriormente, quando será 

mostrado que as empresas analisadas possuem grande dificuldade em aplicar tal sistema. 

 Sistemas de gestão da qualidade prezam pela melhoria continua, com a 

definição de procedimentos de processos a serem seguidos e monitorados. Dentro disso 

temos todo o ciclo de treinamento, operação, controle e manutenção de processos. Tudo 

isso é conhecido como gerenciamento de projetos. A forma pela qual o sistema é 

implementado, segue padrões e requer o desenvolvimento de sistemas de informação 

demorados e complexos. Serão apresentadas várias praticas de gerenciamento de projetos, 

estudadas na literatura da área e da prática dessa ciência dentro do canteiro de obras.   

1.4 CONTROLE DE SEGURANÇA NO CANTEIRO DE OBRAS 

 O controle da segurança tem sido um dos temas mais abordados na construção 

civil atual, tanto em fóruns, seminários e convenções. Isso ocorre devido a grande 

defasagem que o setor possui na área. As construtoras brasileiras pouco se preocuparam 

com o quesito segurança na construção civil, devido a diversos fatores sociais, econômicos 
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e culturais. Porém, com o atual desenvolvimento do país no setor e ao aquecimento nas 

obras de todas as regiões o Ministério do Trabalho intensificou a fiscalização no 

cumprimento da NR-18 vigente na legislação. 

 Para se adaptarem, e não sofrerem com multas e mais gastos desnecessários 

nas obras, as empresas construtoras estão tendo que investir em mais pessoal e 

especialistas na área de segurança do trabalho como Técnicos de Segurança e 

Engenheiros também de Segurança. Isso, consequentemente, trouxe melhoras na 

organização e definições de canteiro das obras, refletindo inclusive na produtividade das 

equipes pela preocupação com o bem estar do trabalhador.   

1.5 OBJETIVOS 

    Seguem os objetivos principais e secundários do trabalho. 

1.5.1 Objetivo principal 

    O objetivo principal do trabalho é levantar as causas e efeitos dos problemas 

que levaram as obras estudadas ao atraso, considerando os princípios de planejamento e 

controle dos processos envolvidos no gerenciamento da obra. 

1.5.2 Objetivos secundários 

a) Avaliar o conhecimento do ciclo PDCA por parte dos Engenheiros da obra 

b) Levantar a forma como são planejados os processos e atividades dentro da empresa 

c) Analisar a visão do corpo gerencial da obra estudada em relação ao atraso 

d) Levantar possíveis soluções para os problemas encontrados nas obras estudadas 

e) Levantar conceitos de administração relacionados à construção civil 
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CAPITULO 2 

METODOLOGIA 

    Segue a metodologia adotada no trabalho para obtenção dos dados. 

2.1 INTRODUÇÃO 

    Como salientado no capítulo 1 este trabalho será baseado em estudos de caso 

de três construtoras na cidade de Goiânia. As empresas selecionadas estão com suas obras 

em andamento e com um atraso considerável em relação ao cronograma inicial. Todos os 

integrantes responsáveis pela elaboração deste trabalho de final de curso são estagiários de 

obra das empresas analisadas. 

2.2  DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS 

    As empresas envolvidas no estudo são empresas com obras de edificação 

vertical em Goiânia.  

    A empresa “A” é uma das maiores a nível nacional, com obras em andamento no 

Brasil todo, com sede em São Paulo. É nova no mercado de Goiânia.  

    A empresa “B” é uma grande empresa regional, menor que a empresa A, porém 

muito bem estruturada e organizada, sendo uma das maiores do estado de Goiás e com 

mais obras e experiência no mercado de Goiânia.  

    A empresa “C” é de grande porte a nível nacional, com um volume de obras em 

Goiânia maior que a empresa A e menor que a B.  

    A obra “A” é caracterizada como uma obra residencial de alto padrão para 

Goiânia, localizada em uma região nobre da cidade. São duas torres, uma com vinte e 

quatro pavimentos e outra com vinte e cinco, sendo dois apartamentos por andar de 224 m² 

e de 182 m². O empreendimento possui uma extensa área de lazer, requerendo um 

complexo processo de acompanhamento de produção e planejamento. A mão-de-obra é 
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toda terceirizada, mantendo apenas a equipe administrativa da obra com registro na 

empresa A. A obra está atrasada em relação ao seu cronograma inicialmente aprovado. 

  A obra “B” possui características semelhantes, sendo duas torres de vinte e 

cinco pavimentos com dois apartamentos por andar, de 204 m² e 187 m² de alto padrão. A 

mão-de-obra é terceirizada, porém existe uma equipe de limpeza e de serviços de 

“retrabalho e arremates” registrados na empresa B, além do corpo administrativo. A obra 

está atrasada em relação ao seu cronograma inicialmente aprovado 

    A obra “C” é de médio-alto padrão, com uma torre de 29 tipos, quatro 

apartamentos por andar com 112 m², dois subsolos, térreo e mezanino localizada em um 

setor nobre de Goiânia. A mão-de-obra não é terceirizada. Somente serviços especializados 

como impermeabilização, forro de gesso, etc. são terceirizados. A obra se encontra atrasada 

em relação ao cronograma inicialmente aprovado. 

2.3 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

    Houve uma análise prévia de cada estagiário em relação a empresa na qual 

trabalha, no intuito de levantar os principais problemas que afetam e afetaram o 

planejamento e controle da obra.  A partir desta análise prévia elaborou-se o questionário 

composto por quarenta e oito questões relacionadas aos seguintes temas: 

a)  Questões sobre ciclo PDCA e controle da qualidade 

b)  Planejamento e controle da obra 

c)  Questões de segurança do trabalho 

d)  Questões gerais 
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CAPÍTULO 3 

CONCEITOS DE ADMINISTRAÇÃO  

3.1 FUNDAMENTOS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Uma definição sintética de projeto de acordo com uma das maiores 

organizações de profissionais de gerenciamento do mundo, o Project Management Institute 

– PMI, afirma: 

“Projeto é um empreendimento temporário realizado de forma progressiva para criar 

um produto ou serviço único”(PMI,2008) 

Qualquer ação estratégica pode ser definida como um projeto e administradas 

como tal, com prazo, escopo, produtos e qualidade definidos. (PBTR,2008).  

O projeto é capaz de influenciar em todas as áreas uma vez que o gerente deve 

se concentrar em fatores que geram restrições, como a diminuição de um cronograma, 

implicando na mudança do orçamento atribuindo recursos adicionais. Caso isto não ocorra, 

poderá sofrer uma redução na qualidade ou escopo, no intuito de entregar em menos 

tempo. Isto poderá trazer divergências e desacordos com o cliente. (PMBOK,2009). 

O ciclo de elaboração de estratégias, ação, análise de viabilidade, projeto e 

implementação é repetido para cada nova mudança organizacional, podendo gerar cada vez 

mais complexidade no processo de gerenciamento (PBTR,2008). 

Uma boa gestão de projeto está relacionada com princípios de administração 

geral, envolvendo assim negociação, solução de problemas, política, comunicação, 

liderança e estudos de estrutura organizacional (PBTR,2008). O planejamento 

organizacional impacta o projeto e tem como objetivo dar todo o suporte preciso ao 

financeiro, priorizando a estrutura e melhoria de processos internos. (PMBOK,2009). 
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 A equipe do projeto deve ser capaz de avaliar a situação e equilibrar as 

demandas a fim de entregar um projeto bem-sucedido. Com um grande potencial de 

mudanças, com a evolução do projeto a equipe deve ser capaz de gerenciar com um alto 

nível de detalhes, sem perder o foco nas atividades que realmente agregam no prazo da 

obra. 

Motivação da equipe é um fator determinante para o sucesso dos projetos, tendo 

em vista que as pessoas são estimuladas a fazer sempre seu melhor quando estão sendo 

constantemente motivadas. Um simples elogio ou confiança demonstrada pelo seu superior 

perante a equipe é capaz de transformar um ambiente de trabalho. O Conhecimento de 

projeto é indispensável, pois o seu desconhecimento tornaria o gerente uma pessoa 

insegura e retórica a ponto de transparecer incompetência perante a equipe.  

 Fatores ambientais dentro de uma empresa influenciam diretamente no sucesso 

do projeto. Nestes fatores estão inseridos cultura, estrutura e processos organizacionais, 

padrões governamentais (leis, códigos, normas), infra-estrutura, recursos humanos 

existentes, administração de pessoal, sistemas de autorização de trabalho da empresa, 

condições do mercado, tolerância a riscos das partes interessadas, clima político, canais de 

comunicação estabelecidos da organização, banco de dados comerciais (informações de 

risco, custo, estimativas, índices) e por último sistema de informações do gerenciamento do 

projeto. (PMBOK,2009) 

3.2 CICLO PDCA E O CICLO DE VIDA DE UM PROJETO 

 O ciclo de vida de um projeto pode ser definido como:  

“Consiste nas fases do mesmo, o que geralmente são seqüenciais e   devem ser 

respeitadas, o que as vezes se sobrepõem, cujo número e nome  são determinados 

pelas necessidades de gerenciamento e   controle das organizações 

envolvidas.”(PMBOK 2009) 

 Os princípios básicos do ciclo de vida dos projetos são definidos pelo método 

PDCA: Plan de planejar, Do de executar, Check de verificar , Act de corrigir. PDCA é um 

método gerencial que auxilia no controle de processos, é uma sequência de atividades e ou 
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procedimentos com regras e fluxos de atividades definidos. Esta seqüência de atividades 

busca alcançarem os objetivos estabelecidos pela empresa (CICLO PDCA, 2005). 

3.2.1 Ciclo PDCA 

O Ciclo PDCA foi criado por Walter Shewhart, em meados da década de 20 e 

disseminado para o mundo por Deming, no Japão após a segunda guerra mundial. Esta 

ferramenta é de fundamental importância para a análise e melhoria dos processos 

organizacionais e para a eficácia do trabalho em equipe. E uma ferramenta gerencial de 

tomada de decisões para garantir o alcance das metas necessárias à sobrevivência de uma 

organização. As chances de alcançar os objetivos, com o auxilio desta ferramenta, são bem 

maiores (CICLO PDCA, 2005)  

Este método busca uma melhoria contínua das atividades realizadas pelas 

pessoas dentro de uma organização, garantindo a qualidade do produto ou serviço entregue 

por ela. Segundo o (CICLO PDCA, 2005) 

Planejar (PLAN) é a base de tudo dentro do processo, consistindo na definição 

de metas a serem alcançadas e principalmente no método para alcançar as metas 

propostas. Um dos erros mais cometidos por gerentes de projeto é simplesmente impor 

metas, sem conseguir definir um método eficaz para alcançar. 

Executar (DO) as tarefas como exatamente foi previsto é o grande desafio. 

Coletar dados da etapa atual para facilitar as próximas etapas é bem inteligente, mas as 

organizações gerenciais insistem em cometer os mesmos erros repetidas vezes. São 

essenciais o treinamento e a educação, acompanhadas do 5S como exemplo. Mas existe 

um fator que aterroriza os engenheiros de obra, que caem em um ciclo diferente, com o 

prazo apertado, não vêem outra saída a não ser quebrar o fluxo da obra, comprometendo 

qualidade, “apagando incêndio” a toda hora, e em seguida ascendendo-o novamente. 

O Check é essencial para verificar se o executado está conforme o planejado, ou 

seja, se a meta foi alcançada, dentro do método definido e coleta de dados de desvios de 

metas ou método.  
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A Ação corretiva (Act) vem em seguida, completando o ciclo PDCA. Esta etapa 

consiste na criação de métodos capazes de atingir o planejado, definindo e redefinindo o 

método utilizado anteriormente na busca contínua da melhoria do processo. 

Desta forma, elimina-se a cultura “tarefeira” que muitas organizações insistem 

em perpetuar e que incentiva a se realizar o trabalho sem antes planejar, desprezando o 

autocontrole, o uso de dados gerados pelas medições por indicadores e a atitude 

preventiva, para que os problemas dos processos não ocorram (CICLO PDCA,2005) 

 

PDCA FLUXO ETAPA OBJETIVO 

P 1 Identificação do 

Problema 

Definir claramente o problema/processo e 

reconhecer sua importância. 

2 Observação  Investigar as características específicas do 

problema/processo com uma visão ampla e 

sob vários pontos de vista. 

3 Análise Descobrir a causa fundamental. 

4 Plano de ação Conceber um plano para bloquear a causa 

fundamental. 

D 5 Execução Bloquear a causa fundamental. 

C 6 Verificação Verificar se o bloqueio foi efetivo. 

A 7 Padronização Prevenir contra o reaparecimento do 

problema. 
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8 Conclusão Recapitular todo o método de solução do 

problema para trabalhos futuros. 

 

Tabela 1 - O Ciclo PDCA e as suas subetapas (CICLO PDCA, 2005) 

3.2.2  Estruturação de um projeto 

A estrutura de fase de um projeto permite que o projeto seja segmentado em 

subconjuntos lógicos para facilitar o gerenciamento, o planejamento e controle. Através da 

ferramenta ciclo PDCA, a cada ponto de término de uma fase e início de outra, é importante 

uma reflexão e a elaboração de um plano de ação para a próxima fase, formando o ciclo.  A 

definição de fases de projeto geralmente varia com a natureza do projeto específico a ser 

implantado e do perfil da equipe de projeto ou da organização.  

Cada etapa desta deve ser desdobrada, considerando níveis de custo do 

pessoal, influência das partes interessadas e a capacidade de influenciar as características 

finais do produto do projeto, sem impactos significativos sobre custos. É bastante 

interessante e benéfico dividir o projeto em fases.  

Esta estrutura propicia uma base formal para o controle e a grande preocupação 

é o inicio de uma fase sem o término da anterior, pois há riscos do processo sair do controle. 

Um exemplo na construção civil de edifícios verticais é a possibilidade da equipe de um 

determinado serviço deixar arremates, gerar perdas e retrabalho, ao observar que a equipe 

da obra não gerencia ou não tem equipe suficiente para gerenciar.  

 Há organizações que permitem a simultaneidade de fases, exigindo um maior 

controle das mesmas. Cada início de fase é momento de revalidar premissas anteriores, 

analisar riscos e definir mais detalhadamente os processos necessários para realizar a 

entrega e início de outra fase. Todo término de fase é importante uma revisão das entregas 

que para que se determine o término e aceitação. (PMBOK,2009).  

Para a obra vertical é indispensável a conferência e aceitação do serviço por um 

responsável da administração da obra em âmbito operacional, estrutura muito utilizada pelo 
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SGQ das obras atuais, documentos conhecidos como FVS por exemplo (ficha de verificação 

de serviço ou produto final). Com todos os problemas possíveis no processo de 

sobreposição de fases, há situações em que o projeto poderá se beneficiar. Há três tipos 

básicos de sobreposição de fases de acordo com o (PMBOK,2009): 

 Relação seqüencial: Quando uma fase só poderá iniciar quando a anterior terminar. Este 

tipo de estrutura reduz incertezas, mas pode eliminar opções de redução do cronograma.  

 Relação sobreposta: Uma fase tem início antes do término da anterior. Este tipo de 

estrutura pode ser usado como técnica de compressão do cronograma, denominado 

paralelismo, mas pode aumentar os riscos e resultar em retrabalho caso uma fase 

subseqüente progrida antes que informações precisas sejam disponibilizadas pela fase 

anterior.  

 Relação iterativa: Em que apenas uma fase está planejada a qualquer momento e o 

planejamento da próxima é feito à medida que o trabalho avança. Reduz drasticamente a 

capacidade de fornecer um planejamento a longo prazo, exigindo extrema atenção da 

equipe como um todo durante o período de iteratividade. 

É importante ressaltar que as três estruturas acima podem ocorrer dentro de um 

mesmo projeto. A Relação seqüencial dividida por pavimentos é a mais utilizada no 

processo da construção de edifícios, reduzindo incertezas.  Seria o caso ideal para uma 

obra organizada, limpa, sem arremates e com o maior controle sob as perdas envolvidas no 

processo.  

Há a sobreposição de fases quando um serviço não interfere na execução do 

outro e não é predecessor, podendo acontecer em outro pavimento ou no mesmo, seguindo 

uma seqüência lógica de execução de serviços predefinida no planejamento.  

A relação iterativa é uma das características de uma obra atrasada, podendo 

acarretar em arremates, falta de terminalidade das etapas, perdas excessivas, degradação 

do produto já construído, aumento de custo, prazo, perda de qualidade, entropia no 

ambiente de trabalho e stress na equipe. Este tipo de iteração na obra coloca em risco e 

demonstra falta de planejamento e perda de controle por parte da equipe gerencial da obra, 

porém é muito comum na realidade atual das obras brasileiras em sua fase final. 
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3.3  PROJETO VERSUS TRABALHO OPERACIONAL 

Projeto e Trabalho Operacional compartilham características como:    

“Realizados por pessoas, limitados por restrições incluindo recursos, planejados, 

executados, monitorados, controlados e por fim realizados para atingir objetivos 

organizacionais ou planos estratégicos” (PMBOK,2009) 

É ideal uma interação entre a equipe operacional e de projeto, uma vez que são 

dependentes uma da outra. Quando esta interação é coerente e constante, a empresa só 

tem a ganhar, promovendo melhorias, favorecendo o processo de padronização e 

desenvolvimento de novos produtos, elaboração de projetos internos que modificam a 

estrutura.(PMBOK-2009). É importante a participação do mestre-de-obras, por exemplo, no 

processo de planejamento da obra, visando otimizar o prazo, custos e qualidade, através da 

sua experiência em obras planejadas anteriormente. 

3.4 PARTES INTERESSADAS   

As partes interessadas são definidas como: 

“Pessoas ou organizações ativamente envolvidas no projeto cujos interesses podem 

impactar de forma positiva ou negativa no projeto.” (PMBOK-2009) 

A equipe gerencial de projeto tem como tarefa identificar as partes interessadas 

a fim de determinar os requisitos e as expectativas de todas as partes envolvidas. No caso 

de uma obra urbana, por exemplo, que gera impactos na vizinhança e dependendo das 

proporções o projeto pode na ser bem visto por um histórico, pelo fato das maioria das obras 

causarem poluição sonora, visual e  ambiental, tendo problemas com o ministério do 

trabalho. 

Deve ser evitado ao máximo os problemas futuros que poderão comprometer o 

cronograma e aumentar os custos. As partes envolvidas de modo geral não englobam só a 

vizinhança, mas os clientes, fornecedores e parceiros comerciais, gerentes funcionais, 

gerenciamento de operações, escritório de projetos, gerente de programas, gerente de 

portfólios (PMBOK-2009) 



Análise de gestão de obras em Goiânia quanto a aspectos ligados a planejamento,...                              26 

 

 

R. S. Neiva NT, F. E. V. Sousa, R. A. F. Dias Jr.   

3.5 INFLUÊNCIAS ORGANIZACIONAIS NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

A cultura e os estilos dos componentes de uma equipe podem ter forte influência 

para o sucesso de um projeto. É por este motivo segundo o (PMBOK-2009) que na maioria 

das organizações se desenvolveu culturas e visões compartilhadas entre o grupo, valores, 

normas, crenças, expectativas, políticas, métodos, procedimentos, visão das relações de 

autoridades, ética no trabalho e horas de trabalho.  

De acordo com o (PMBOK-2009) devem ser criados departamentos 

responsáveis por cada atividade dentro do projeto, criando estruturas denominadas 

organogramas. 

 “O que muitas empresas estão utilizando é a criação de “donos de negócios”, que 

são pessoas na estrutura, dentro da equipe, responsável por fases do projeto ou 

serviço em específico”. (PMBOK,2009) 

Um problema comum  nas empresas de grande e médio porte da construção civil 

é a falta de interação e comunicação entre os departamentos e colegas de trabalho, 

dificultando o andamento dos processos, ocorrendo a burocratização do sistema, 

influenciando diretamente de forma negativa no projeto.  

A cultura do email nas negociações e comunicação entre fornecedores, clientes 

e colegas de trabalho, na maioria dos casos é excelente para a formalização dos processos, 

porém com seu mau uso tem atrasado os processos, se tornando uma forma de encontrar 

um culpado fora ou dentro da organização, pela demora ou não concretização de um serviço 

ou compra de um recurso essencial para o andamento do projeto.  

Um estudo interessante referente a estrutura organizacional das empresas 

constatou que o organograma ou fluxo de trabalho e a coordenação devem ser 

administrados horizontalmente e não verticalmente como ocorre na gerência tradicional. Na 

estrutura vertical os trabalhadores são organizados em cadeias de comando de cima para 

baixo, por isso tem poucas oportunidades de interagir com outras áreas funcionais. (PBTR, 

2008) 

Segundo o (PBTR, 2008) a estrutura ideal consiste na formação de um “time de 

projeto”, permitindo uma melhoria contínua na coordenação e comunicação entre 
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subordinados e gerentes. O fluxo horizontal resulta em maior produtividade, eficiência e 

eficácia. As empresas que conseguiram implantar e desenvolver esta estrutura, são 

geralmente mais lucrativas que aquelas que mantêm a estrutura vertical.  

Aplicado a construção civil, por exemplo, é como um estagiário de obra 

identificar um problema, respeitar a hierarquia e passar exclusivamente para o engenheiro 

de produção. Este, não consegue resolver o problema, que por algum motivo pessoal o 

causou, com uma decisão equivocada e esconde do gerente da obra que é seu superior 

direto. Desta forma não há uma eficiência no fluxo de informações e na busca pela solução 

do problema, se deparando com problemas pessoais na equipe.  

Em hipótese alguma o estagiário poderia passar esta informação diretamente 

para o gerente da obra em função da estrutura vertical, que teoricamente não permite esta 

quebra de hierarquia. Da mesma forma  pode-se repetir problemas semelhantes para níveis 

gerenciais acima do gerente de obra, até chegar no presidente ou proprietário da empresa. 

3.5.1 Processo de Padronização 

Além do aspecto organizacional de uma empresa, é importante salientar o papel 

dos processos. Definidos como: 

“Planos formais e informais da empresa, no intuito de garantir a qualidade e uma 

padronização nos processos e produtos, apoiados na melhoria contínua.”  (PMBOK-

2009) 

A empresa que possui uma política de padronização transparece organização, 

experiência de negócio e otimização em seus processos.  Dentre diversos planos processos 

e procedimentos organizacionais, podemos citar: padrões formalizados e políticas, diretrizes 

padronizadas, critérios definidos de avaliação e de medição de desempenho, modelos 

(documentos padronizados), requisitos da organização e diretrizes de encerramento do 

projeto, avaliação e validação do produto assim como critérios de aceitação, procedimentos 

de controle financeiros. (PMBOK, 2009) 

Banco de dados de medição de processos e produtos, arquivos do projeto, 

bases de conhecimento de informações históricas e lições aprendidas, banco de dados de 
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gerenciamento de questões e defeitos, gerenciamento de configuração e banco de dados 

financeiros, são indispensáveis e devem ser armazenados no sistema informatizado da 

empresa. (PMBOK, 2009) 

A idéia é não repetir experiências más sucedidas no passado, que se utilizaram 

do ciclo PDCA para encontrar a melhor forma de resolução daquele problema em 

específico, gerando dados que não obtiveram resultados positivos. E, elaborando um padrão 

da empresa a partir dos resultados positivos, otimizando processos, aperfeiçoando produto 

final oferecido e o processo. 

3.5.2 Processos de gerenciamento de um projeto 

Deve haver uma constante integração entre os processos dentro de um projeto. 

Os processos de gerenciamento são agrupados em cinco categorias principais de acordo 

com o PMBOK (2009). 

 Grupo de processos de iniciação: São realizados para definir uma nova fase de um 

projeto ou um novo projeto.  

 Grupo de processos de planejamento: É responsável pela definição do escopo do projeto, 

definir cronograma necessário para alcançar os objetivos. Dentro do ciclo PDCA é a primeira 

etapa, correspondente ao “Plan”, onde deve ser traçado o plano de ação e os métodos para 

chegar no planejado. 

 Grupo de processos de execução: São os processos realizados para executar o plano 

definido. É a segunda etapa do ciclo PDCA denominada “Do”. 

Grupo de processos de monitoramento e controle: necessários para 

acompanhar, revisar, e controlar o processo. É neste momento que surge a terceira etapa 

do ciclo, denominada “Check”, verificando se o planejado está acontecendo e identificando 

os desvios. Inserido neste mesmo grupo temos a quarta etapa do ciclo PDCA, denominada 

Act. Caso seja identificados desvios nas metas ou no intuito de realizar um trabalho 

preventivo visando a melhoria da atividade, ações deverão ser implantadas.  

Grupo de processos de encerramento: são necessários para finalizar 

formalmente todos os processos anteriores e encerrar o projeto ou fase.  
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3.5.3 Áreas de conhecimento e gerenciamento de um projeto 

Segundo o PMBOK (2009) os cinco grupos estão inseridos no projeto de uma 

maneira seqüencial e lógica. Como exemplo temos as áreas de atuação de cada grupo  

denominadas áreas de conhecimento do gerenciamento, sendo adaptadas para o caso 

específico de construção civil. 

O Gerenciamento da integração de projetos, também conhecido como 

compatibilização dos projetos, é importantíssimo para evitar problemas futuros, como 

interferência na estrutura e instalação da obra. 

O grupo de processos de iniciação é responsável por desenvolver o termo de 

abertura do projeto. O grupo de processos de planejamento é responsável por desenvolver 

o plano de gerenciamento do projeto. O grupo de processos de execução dos projetos é 

responsável por orientar e gerenciar a execução do projeto. O grupo de monitoramento e 

controle é responsável por monitorar e controlar o trabalho do projeto assim como realizar o 

controle integrado de mudanças. Por último, o grupo de encerramento é responsável por 

encerrar o projeto ou fase. 

No gerenciamento de escopo, o grupo de planejamento coleta requisitos, define 

escopo e cria a EAP (Estrutura Analítica de Projeto). Nesta fase são definidos os contratos 

de serviços e recursos para as atividades ocorrerem. O grupo de monitoramento e controle 

verifica o escopo e controla de acordo com o contrato. Este controle tem auxilio de softwares 

de gerenciamento de recursos. Como exemplo, há um dos mais famosos e seguros do 

mundo, o SAP. Os itens do orçamento são lançados no sistema, estando pronto para serem 

gerados e aprovados no suprimentos e pela diretoria. 

No gerenciamento do tempo no projeto, o grupo de planejamento define as 

atividades, seqüência as atividades, estima os recursos das atividades, estima as durações 

das atividades e desenvolve o cronograma. O grupo de monitoramento e controle controla o 

cronograma. Em obras verticais da construção civil são feitas geralmente em um software 

de gerenciamento, como exemplo o MS PROJECT, onde é montado o cronograma de 

barras de longo prazo, podendo ser gerenciado em médio e curto prazo através do filtro de 

datas de execução.  
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No gerenciamento dos custos do projeto: O grupo de planejamento estima os 

custos e determina o orçamento. Caso tenha erros de levantamento o preço unitário já será 

comprometido o projeto. O grupo de monitoramento controla os custos. Um problema 

comum neste monitoramento é o retrabalho de alguns serviços devido a desqualificação de 

mão-de-obra e mudanças de projeto, acarretando em aumento de custo quando não são 

transferidos para um terceiro. Para o controle destes custos utiliza-se de softwares de 

gerenciamento. 

No gerenciamento da qualidade do projeto: O grupo de planejamento planeja a 

qualidade esperada de acordo com o padrão de referência já existente no banco de dados. 

O grupo de execução realiza a garantia da qualidade, tendo como principal fator negativo a 

falta de mão-de-obra qualificada. O grupo de monitoramento e controle realiza o controle da 

qualidade combatendo a mão-de-obra despreparada e avaliando o serviço ou produto 

através da conferência para o aceite do serviço. 

No Gerenciamento dos recursos humanos do projeto: o grupo de planejamento 

desenvolve o plano de recursos humanos, consistindo na etapa de contratação da equipe 

administrativa da obra, operários e terceiros. O grupo de execução mobiliza a equipe do 

projeto, desenvolve e treina a equipe de projeto e gerencia a equipe. 

No gerenciamento das comunicações do projeto: o grupo de iniciação identifica 

as partes interessadas. O grupo de planejamento planeja as comunicações. O grupo de 

execução distribui as informações e gerencia as expectativas das partes interessadas e o 

grupo de monitoramento e controle reporta o desempenho 

No gerenciamento dos riscos do projeto: o grupo de planejamento gerencia os 

riscos do projeto, identifica os riscos, realiza a análise qualitativa e quantitativa dos riscos e 

planeja as respostas dos riscos. No caso da obra utiliza-se de experiências passadas, 

gravadas no banco de dados. O grupo de monitoramento e controle monitora e controla 

prevenindo ao máximo que os riscos comprometam o projeto. 

No gerenciamento das aquisições de projeto: o grupo de planejamento planeja 

as aquisições. O grupo de execução conduz as aquisições. O grupo de monitoramento e 

controle administra as aquisições e o grupo de encerramento as encerra. 
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De acordo com as áreas acima, nota-se claramente que em primeiro lugar está o 

grupo de processos de planejamento, aparecendo em todas as nove áreas. Em segundo 

lugar aparece o grupo de processos de monitoramento e controle abrangendo oito áreas de 

conhecimento. O grupo de processos de execução aparece em terceiro lugar abrangendo 

cinco áreas de conhecimento. Por último estão os grupos de processos de inicio e 

encerramento com duas áreas, sendo uma delas comum aos dois grupos: gerenciamento da 

integração de projetos. (PMBOK,2009) 

Todos os grupos têm grande importância dentro do projeto, tendo que dar muita 

ênfase nas duas áreas que são fundamentais para o sucesso do projeto: o grupo dos 

processos de planejamento e o grupo de monitoramento e controle. Estes são os que mais 

influenciam nas áreas de conhecimento do projeto. Se uma dessas saírem do esperado, o 

projeto terá que sofrer mudanças drásticas ou será inviabilizado. 

Feita uma análise das áreas envolvidas, o gerenciamento e integração do 

projeto englobam todos os grupos de processos, sendo exigido nesta área o dobro de 

atenção de todos os 5 grupos de processos, no intuito de minimizar ao máximo os erros que 

poderão ocorrer ao longo do projeto, por falta de gerenciamento e integração. É neste 

momento que as obras deveriam investir um bom tempo, porém já é de praxe no Brasil não 

enfatizarem esta etapa, ignorando os problemas que virão surgir, pois a pressa do mercado 

exige o início da obra o quanto antes (PMBOK, 2009). 
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CAPÍTULO 4 

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 

4.1 DEFINIÇÃO DE PLANEJAMENTO 

“Método de aplicação, contínuo e permanente, destinado a resolver, racionalmente, 

os problemas que afetam uma sociedade situada em determinado espaço, em 

determinada época, através de uma previsão ordenada capaz de antecipar suas 

ulteriores consequências” (Ferrari, 1979)  

É, portanto, um processo continuado que segue métodos científicos para a 

condução da análise e elaboração de soluções (Ferrari, 1979). Deve ser: Exeqüível, 

adequado, eficaz, coerente e politicamente aceitável. O planejamento tem alguns conceitos 

básicos segundo MAGALHÃES (2006):  

  Planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às decisões presentes; 

  Planejamento é um processo sistemático e constante de tomada de decisões; 

  Planejamento é um processo de ações inter-relacionadas e interdependentes que 

             visam ao alcance de objetivos estabelecidos; 

 

  Processo de Planejamento é muito mais importante que seu produto final.  

Segundo LIMMER (1997) planejamento consiste em um “processo por meio do 

qual se estabelecem objetivos, discutem-se expectativas de ocorrências de situações 

previstas, veiculam-se informações e comunicam-se resultados pretendidos entre pessoas, 

entre unidades de trabalho, entre departamentos de uma empresa e, mesmo, entre 

empresas.” O planejamento deve ser sempre tratado como aquilo que esperamos que 

aconteça no empreendimento. Uma boa forma de mostrar isso é segundo LIMMER (1997) 

que “planejamento é um processo que se destina a produzir um ou mais estados futuros 

desejados e que não deverão ocorrer, a não ser que alguma coisa seja feita e fazer esta 

alguma coisa é justamente a função do gerenciamento.” 
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Cabe ai também a Lei de Murphy que diz "se algo puder sair errado, sairá", que 

tem, entre outros, os seguintes corolários:  

1)  "Entregues a si mesmas, as coisas tendem a ir de mal a pior."  

      2) "Qualquer coisa leva mais tempo do que se imagina."  

Daí vê-se a importância do gerenciamento de projetos, pois sem isso as suas 

partes constituintes não terão interligação e nem ordem, originando um caos de informações 

sem um fim determinado. Outra forma de exemplificar esse “caos” que devemos lidar, está 

na teoria moderna da administração baseada nos conceitos de entropia e homeostase 

(LIMMER, 1997).  

A entropia refere-se à degradação da energia existente em um sistema 

administrativo, como distorções voluntárias ou involuntárias nas informações levadas ao 

centro de decisão, complexidade na organização administrativa, inércia nas decisões, 

resistências a mudanças geradas por integrantes das equipes de trabalho.  

Já a homeostase segundo BOITEUX (1982, apud LIMMER, 1997), pode ser 

considerada como uma propriedade auto-reguladora de um sistema que se contrapõe a uma 

tendência negativa pelo trabalho de organização. Ela procura estabelecer o equilíbrio e a 

harmonia do sistema, incentivando as mudanças para a manutenção da ordem desejada. A 

homeostase é um processo dinâmico, manifestado nos diversos mecanismos de 

planejamento e controle idealizados pelas organizações, uma metáfora dessas 

organizações à organismos vivos (LIMMER, 1997). 

Para se bem planejar um empreendimento, deve-se ter em mão o maior número 

de informações a seu respeito, desde a sua maior abrangência no meio em que será 

elaborado, ao maior nível de detalhamento de suas partes constituintes.  

As variáveis a serem consideradas nessa análise de projetos são segundo 

LIMMER (1997) três: o que?, onde? e por quem?. O “o que?” pode ser um insumo ou a 

realização de uma tarefa. O “onde?” seria um elemento do projeto. Restando o “quem?” que 

seria o responsável pela concretização de um ou mais elementos do projeto.   
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Observando essas três variáveis de forma cartesiana, podemos enxergar 

claramente cada parâmetro para o total conhecimento dos elementos que agregados 

constituem o projeto como um todo. Assim como mostra a figura: 

 

 

Figura 1 - Diagrama cartesiano para análise de projeto (LIMMER, 1997) 

4.2 PLANEJAMENTO COORDENADO 

 Após a definição das variáveis o que?, quem? e onde? do projeto, temos de 

estruturá-lo de forma sintética e analítica para que o mesmo possa ser entendido pelas 

partes envolvidas. Esse entendimento vem de um dos valores principais do planejamento, a 

“previsão ordenada” dos problemas e partes que agregarão valor ao produto final. Temos 

em mãos a elaboração do projeto. 

 O próximo passo para a elaboração do projeto é o Estrutura Analítica do Projeto, 

sigla EAP que ainda segundo LIMMER (1997) pode ser mantida, porém com o significado 

alterado para Estrutura Analítica de partição do projeto, pois ela definirá os níveis de 

detalhamento do projeto que viabilizem o seu planejamento e controle com índices 

mensuráveis e capazes de mostrar o desvio entre o planejado e o realizado.  
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 LIMMER diz que a EAP pode conter qualquer número de níveis de partição ou 

de desdobramento, não se devendo, entretanto, passar de seis níveis (o grau de 

detalhamento torna-se muito grande a partir daí e “de tanta árvore não se consegue 

enxergar a floresta”, sendo quatro o número recomendável de níveis. A partição do projeto é 

feita segundo elementos decorrentes do tipo de projeto, podendo, por exemplo, obedecer à 

seguinte seqüência: 

 

          

Figura 2 - Níveis da EAP (LIMMER, 1997) 

 Aliada a essa metodologia de estruturação das partes do projeto, temos o 

modelo de planejamento PERT/CPM (Program Evaluation and Review Technique / Critical 

Path Method). O modelo montado pelo Governo Americano durante a 2ª Guerra Mundial, 

desenvolveu uma metodologia de garantir os seguintes objetivos (Avila, 2000 ): 

 Minimizar problemas localizados de projetos, tais como: atrasos, estrangulamento da 

produção e interrupção de serviços; 

 Conhecer, antecipadamente, atividades críticas cujo cumprimento possa influenciar a 

duração total do programa; 
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 Manter a administração informada quanto ao desenvolvimento, favorável ou desfavorável, 

de cada etapa ou atividade do projeto permitindo a constatação, antecipada, de qualquer 

fator crítico que possa turbar o desempenho e permitir uma adequada e corretiva tomada de 

decisão; 

 Estabelecer o “quando” cada envolvido deverá inicial ou concluir suas atribuições; 

 Ser um forte instrumento de planejamento, coordenação e controle. 

 Com essa ferramenta, consegue-se definir os prazos de cada estrutura do 

projeto e suas sub estruturas, evidenciando o momento que cada tarefa será iniciada e deve 

ser finalizada, ou seja, a gerencia de projeto tem em mãos a ferramenta de tomada de 

decisão mais precisa. Além disso, define-se um caminho crítico entre as atividades, que 

denotará aquelas atividades que definem o cumprimento do prazo final. Esses fatores 

permitem a gerencia de projeto, e a alta direção, de exercer o controle sobre o 

empreendimento.   

 Além da ferramenta de PERT/CPM tem-se outras metodologias que possibilitam 

o acompanhamento da produtividade no canteiro de obra. Dentre essas outras metodologias 

pode-se destacar o método de Linhas de Balanço (Line of Balance – LOB). Isso vem trazer 

um novo conceito, pois adiciona-se ao processo de planejamento o fator produtividade e 

andamento dos serviços de forma seqüencial. Assim tem-se a perspectiva de prever aquilo 

que possa interferir em tarefas futuras e incrementar a tomada de decisão.  

4.3 FASES DE PLANEJAMENTO 

     São representados por conjuntos de processos de decisão cuja afinidade se 

baseia na longevidade dos efeitos dessa decisão e na hierarquização da natureza dessas 

atividades, mesmo quando os agentes não estão ligados por estrutura hierárquica, como é o 

caso dos entes federados (União, Estados e Municípios). 

 Os principais níveis de decisão e planejamento são:  

•  Nível estratégico 
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•  Nível tático  

•  Nível operacional  

4.3.1 Nível Estratégico  

 É o nível no qual se definem os objetivos e prazos principais do projeto (ex.: 

Inicio e término, viabilidade, técnicas construtivas e etc.) e se decide a alocação de meios 

para a realização dos mesmos. 

 Estas funções são normalmente exercidas pela alta direção juntamente com um 

responsável pelo planejamento da obra (MAGALHÃES, 2006). 

 O nível estratégico é responsável por toda base de expectativas de resultados a 

serem obtidos e os horizontes de tempo para estas realizações. Geralmente tem-se 

definições a longo prazo nessa fase do planejamento(LAUFER e TUCKER, 1987 apud 

BERNARDES, 2001). 

4.3.2 Nível Tático 

 São traduzidos os objetivos estratégicos nas características específicas do 

serviço (inclui a concepção dos serviços propriamente ditos, ex.: definição da rede, do tipo 

de serviço, das freqüências, da seleção e contratação de operadores, etc.). 

 Devem também ser definidas neste nível as regras de acesso ao mercado. 

 Ao nível tático, cabe o desafio de apontar os caminhos para a consecução dos 

resultados desejados no nível estratégico, e ainda, preparar o “terreno” para a 

implementação. 

 É o nível de decisão que se preocupa com os meios necessários à consecução 

dos objetivos e ainda, com a eficiência no uso destes meios, ou seja cabe nesse momento 

ter em mão quem? quando? E onde? serão realizadas as tarefas já determinadas 

(BERNARDES, 2001).Dentro desse nível de planejamento, inserimos uma etapa conhecida 

como planejamento a médio prazo. Etapa pela qual o planejamento passará de forma 

flexível, sendo a etapa em que vincularemos o planejado à aquilo indicado no plano mestre 
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(longo prazo) e definirá as atividades relacionadas ao planejamento de curto prazo, etapa 

pertencente ao planejamento operacional. 

 Será nessa etapa em que a obra definirá metodologias construtivas, 

equipamentos a serem utilizados, treinamento de equipes e especificação dos recursos 

necessários à realização das atividades.  

4.3.3 Diretrizes 

 São atividades, critérios ou valores a serem seguidos de forma geral, valendo 

para todas ou várias das ações definidas; 

4.3.4 Ações 

 Segundo MAGALHÃES (2006) ações são “atividades mais operacionais, com 

produtos e resultados claros. É recomendável utilizar verbos conclusivos na elaboração 

desse nível de planejamento (implantar, realizar, definir, propor...); evitar verbos continuados 

(acompanhar, monitorar) ou subjetivos (melhorar, aprimorar)”.  

4.3.5 Nível Operacional 

 É o nível responsável pelo cumprimento daquilo que foi estabelecido nos outros 

níveis de planejamento. O campo abrangente dessa etapa é o de curto prazo, sendo aquele 

que acompanhará o serviço do seu inicio ao seu término (LAUFER e TUCKER, 1987 apud 

BERNARDES, 2001). Assim essa etapa está diretamente relacionada a produção da 

empresa. 

 Sendo assim, será nesta etapa que os processos devem ser monitorados para 

que haja a diminuição das incertezas relacionadas no plano de longo e médio prazo 

(BALLARD e HOWELL, 1997).  

 O conjunto das vinculações existentes entre o planejamento estratégico, com 

definições de planejamento a longo prazo, mais o planejamento tático, levantando os 

recursos necessários as atividades e definições das tarefas do curto prazo, estrutura um 

sistema de controle da produção conhecido por Last Planner, um sistema que alimentará a 
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eficácia do processo de planejamento e controle da produção (BERNARDES, 2001 apud 

BALLARD, 2000). 

4.4 LEAN CONSTRUCTION E CONTROLE DA PRODUÇÃO 

 Uma nova filosofia da produção veio a ser pensada como viável a construção 

civil a partir do final da década de 80 (KOSKELA, 1992). Deste então, tivemos muitos 

avanços nos conceitos da nova filosofia e da sua clara melhora no processo produtivo da 

construção. Essa novidade, porém é nova e desconhecida dos empresários da construção 

civil brasileira, mais especificamente da região de Goiânia, em que o mercado da construção 

civil sempre foi ativo e mesmo assim tende a manter padrões tradicionais de produção.  

 O desenvolvimento dessa filosofia vem do meio do século passado, do Japão, 

país que a partir dessa época teve de otimizar seus processos de produção devido a 

destruição causada pela Segunda Guerra Mundial. O principio do Just in Time (JIT), surge 

nesse período, pois seria com o corte dos processos que não agregam valor ao produto final 

que a produção seria otimizada. Dessa forma as fábricas deveriam se rearranjar desde o 

processo inicial, ou seja, desde a sua locação, disposição dos locais de trabalho e inter 

relacionamento entre as partes dos processos, até que se chegasse ao produto final. Ou 

seja, dentro desse conceito, os processos de produção deixaram de ser apenas entradas e 

saídas (inputs e outputs) de produtos e passaram também a ser analisados os fluxos 

existentes nesse meio caminho (KOSKELA,1992). 

 Outro conceito que segundo KOSKELA (1992), está inserido nessa nova 

filosofia, é o conceito de Controle da Qualidade Total (Total Quality Control – TQC). Esse 

termo se estende a três itens:  

1) Expandir o controle da qualidade da produção para todos os departamentos da 

organização; 

2) Expandir o controle da qualidade de operários a gerencia; 

3) Expandir as noções de qualidade para que se cubra todos os processos dentro 

da organização. 
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 O conceito de qualidade deve ser tratado como um processo evolutivo, um 

conceito que passou de um processo apenas de checagem, para o controle de processos1.  

 Para tanto, deve-se analisar qual a metodologia que a nova filosofia da produção 

vem apoiar para que a construção civil se aproxime daquilo que é ditado pela indústria 

manufatureira com os seus já solidificados conceitos de gerenciamento e controle da 

produção. 

4.4.1 Lean contruction 

 Os princípios da nova filosofia da produção foram propostos por KOSKELA 

(1992) e analisados por BERNARDES (2001) de como serem implementados no processo 

de planejamento e controle da produção. Esses princípios propostos por KOSKELA (1992) 

são onze: 

4.4.1.1 Redução da parcela de atividades que não agregam valor; 

 O processo de planejamento e controle da produção influi nesse princípio da 

lean construction ajudando a reduzir atividades de movimentação, inspeção e espera, 

atividades que consomem tempo, mas não agregam valor ao produto final do cliente. Isso só 

será possível com o estudo prévio de fatores que colaborem para a redução daquelas 

atividades, interferindo em aspectos desde a disposição física do canteiro, até a utilização 

de sistemas de monitoramento que reduzam a espera, inspeção e movimentação.   

4.4.1.2 Aumentar o valor do produto através de uma consideração sistemática dos 

requisitos do cliente; 

 Os requisitos do cliente são diretrizes para a coleta de informações que é prévia 

ao processo de planejamento. Assim, a tomada de decisão da empresa terá o foco no 

                                                      

1
  Segundo KOSKELA (1992) o controle de processos deve ser baseado em processos estatísticos, como os 

das sete ferramentas: (1) Diagrama de Pareto, (2) Diagrama de causa-e-efeito, (3) Histograma, (4) Folhas 

de verificação, (5) Gráficos de dispersão, (6) Fluxogramas e (7) Cartas de controle.  
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cliente, uma forma de gerenciamento que garantirá menos retrabalho nas atividades 

produtivas e manterá um controle no fluxo dessas atividades.  

4.4.1.3 Redução da variabilidade; 

 A padronização de processos é uma atividade que diminui o tempo de ciclo de 

cada processo, eliminando etapas que não agregam valor ao produto final. Isso também é 

ressaltado pela melhor aceitabilidade do produto padronizado, tendo a visão do cliente. 

 Quanto a produção, a variabilidade com menor templo de ciclo, garante a 

diminuição da incerteza no processo produtivo (shilding production), uma sistemática 

proposta por BALLARD e HOWELL (1997). 

4.4.1.4 Redução do tempo de ciclo; 

 O tempo de ciclo é definido por KOSKELA (1992) como o tempo gasto em 

atividades de movimentação, espera, processamento e inspeção. Assim, reduzir o período 

dessas atividades, requer o maior controle dos requisitos necessários a produção, que são 

identificados no processo de planejamento de médio prazo (planejamento Lookahead). Isso 

também se encontra relacionado ao grau de incerteza da produção, ou seja blindar a 

produção na fase de planejamento e controle da produção em um planejamento a curto 

prazo. 

4.4.1.5 Simplificação pela minimização do número de passos e partes; 

 As partes constituintes de um processo, geralmente sob estudo e análise podem 

ser simplificadas e reduzidas o número de etapas até que o processo seja concluído. Isso, 

pode acontecer tanto na fase de projeto, quanto na fase de operação de uma obra. Um 

grande exemplo de simplificação de um processo é o de pré-fabricação de peças, 

padronizações e equipamentos polivalentes (KOSKELA, 1992 apud BERNARDES, 2001). 
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 4.4.1.6 Aumento da flexibilidade na execução do produto; 

 A utilização de equipes polivalentes nesse princípio é evidente, pois sem ela a 

formatação das necessidades e da qualidade do produto não seria possível. Isso, tendo em 

vista que a flexibilidade vai contra o principio anterior da simplificação dos processos. 

4.4.1.7 Aumento de transparência;  

 Dentro de uma organização, sempre existem problemas quanto a clareza nas 

atividades das tarefas. Isso geralmente ocorre devido a falta de meios físicos e indicadores 

que forneçam informações nos locais de trabalho da organização.  

4.4.1.8 Foco no controle de todo o processo; 

 O controle de todo o processo está bem relacionado ao entendimento que um 

bom processo de planejamento pode criar para a organização. As partes terão alcance aos 

problemas ocorridos nas fases de planejamento de curto prazo e como aquilo afeta na 

composição do plano mestre. 

 4.4.1.9 Estabelecimento de melhoria contínua ao processo; 

 O desenvolvimento do processo de planejamento e o acompanhamento da 

produção deve ser mantido em um processo cíclico, para que as duas fases se alimentem e 

forneçam a melhoria continua dos processos. 

4.4.1.10 Balanceamento da melhoria dos fluxos com a melhoria das conversões; 

 Segundo KOSKELA (1992 apud BERNARDES,2001), os processo de conversão 

e de fluxo estão intimamente ligados, sendo que a melhoria do segundo gera menores 

processos de conversão. Em contraponto, a simplificação dos fluxos pode facilitar a 

implementação de novas tecnologias e maior padronização nos processos de conversão.  



Análise de gestão de obras em Goiânia quanto a aspectos ligados a planejamento,...                              43 

 

 

R. S. Neiva NT, F. E. V. Sousa, R. A. F. Dias Jr.   

4. 4.1.11 Benchmarking; 

 Segundo ISATTO (2000 apud BERNARDES, 20001), benchmarking consiste na 

adoção de técnicas e aprendizagem de processos de empresas líderes de mercado. 

4.4.2 O PROCESSO DE PLANEJAMENTO ALIADO A NOVA FILOSOFIA DA 

PRODUÇÃO 

 Segundo MENDES JR (1999), o processo convencional de planejamento como o 

baseado na técnica de PERT/CPM é considerado estático. Ainda segundo MENDES JR 

(1999), “a performance do sistema é avaliada por comparação entre a situação real e uma 

meta estabelecida”. Dessa forma, quando os processos fogem do que foi pré-determinado 

inicialmente, inserem-se correções que tentarão voltar aos planos iniciais para cumprimento 

de outras metas futuras.  

 Essa consideração não engloba as atividades de fluxo e administração da obra, 

que são reais e não agregam valor ao produto final, sendo assim importante de serem 

consideradas. SANVINDO (1988 apud MENDES JR, 1999) descreve um modelo dinâmico 

para a construção, identificando oito atividades básicas em um canteiro de obras:  

Contratar recursos e serviços, transportar e inspecionar, armazenar, distribuir os 

recursos no canteiro, definir um procedimento de trabalho, converter as entradas 

utilizando um procedimento de trabalho, sintetizar as conversões em um projeto, 

controlar o fluxo de entrada para atingir os resultados esperados (MENDES JR et al., 

1999, p. 23) 

 Esse modelo não estabelece quais serão as atividades que agregam valor ao 

produto final e quais são as atividades que representam recursos para a produção ou 

aquelas que são restrições. Assim, o modelo de KOSKELA (1992) e seus princípios citados 

anteriormente, definem melhor quais as diretrizes para a elaboração de um planejamento 

mais próximo daquilo que é a realidade na produção de um canteiro de obra. Inicia-se então, 

um ciclo processo de elaboração do planejamento que garantirá o cumprimento de tais 

requisitos no planejamento com um todo. 

 O processo de planejamento pode ser analisado em um ciclo de auto-regularão, 

um ciclo proposto por LAUFER e TUCKER segunda a figura: 
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Figura 3 - Ciclo de planejamento segundo LAUFER e TUCKER (1988)  

 Através deste ciclo, é possível identificar outro ciclo denominado replanejamento 

que se inicia com a coleta de informações. Estas informações são processadas na etapa de 

preparação de planos e difundidas para as entidades que delas necessitam. A partir destas 

são gerados ações (etapa de AÇÃO do processo), que possibilitem o cumprimento das 

metas fixadas. São, então, coletadas novamente informações sobre o sistema controlado, 

objetivando a identificação de possíveis desvios nas metas dos planos e suas causa. Mais 

uma vez, as informações são processadas, os planos são reformulados e difundidos 

(BERNARDES, 2001). 

A definição de Controle de acordo com BLUMENTHAL (1969 apud MELLES e 

WAMELINK, 1993), consiste em um sistema subdividindo-o em três outros subsistemas:  

a) Decisão 

b) De informação gerencial 

c) Controlado 

No sistema controlado um determinado processo recebe recursos e fornece 

produtos. Estes recursos podem ser materiais ou equipamentos e os produtos 

correspondem a um elemento finalizado em uma determinada etapa de um serviço. Os 

dados coletados sobre o sistema são transmitidos a um sistema de informação gerencial e 

processado no mesmo. Através do processamento destes dados, são obtidos informações 

sobre o sistema controlado, que são transmitidas a um sistema de decisões. Esse último 

estabelece possíveis decisões que são concretizadas em ações, na forma de informações, 
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transmitidas para o sistema de informação gerencial, o qual processa a ação recebida e a 

envia ao sistema controlado. 

 

LAUFER E TUCKER (1987 apud BERNARDES, 2001), complementam que é 

muito comum encontrar planos formais preparados pelo pessoal do escritório central, nas as 

paredes do escritório do canteiro. Isto ocorre devido aos seguintes motivos: 

a) A execução da obra no canteiro é coordenada através de um planejamento de curto 

prazo realizado pelo gerente de produção, em períodos diferentes dos planos formais; 

b) As entidades responsáveis pelo planejamento encontram dificuldade nas atualizações 

dos planos, visto que as mesmas não dispõem de informações do canteiro de obras, para a 

retroalimentação do planejamento, como também pelo excesso de trabalho que é exigido 

para atualizar planos muito detalhados; 

c) Os diferentes níveis de decisão de planejamento não estão integrados. 

4.4.2.1 Preparação do processo de planejamento 

 Nesta fase serão definidos o horizonte e nível de detalhamento do planejamento, 

freqüência de replanejamento e grau de controle a ser efetuado. Em seguida devem ser 

analisadas as características da obra e a forma pela qual a mesma será planejada, 

procedendo-se a escolha dos níveis de planejamento. A maneira como estes níveis são 

integrados constituem a dimensão vertical do planejamento (LAUFER e TUCKER,1988).  

 A maneira coordenada de estabelecer uma vinculação de forma hierarquizada 

das metas dos vários planos é denominada por LIMMER (1997), “Estrutura Analítica de 

Partição do Projeto – EAP”. Em seguida BERNARDES (2001) cita: 

“A elaboração desta estrutura deve ser realizada em paralelo 

com estudos das zonas de trabalho apropriadas para as equipes de 

produção, atividade esta, denominada zoneamento. É importante vincular 

as metas de produção com o local de trabalho do operário”(BERNARDES et 

al .,2001, p 21). 

 Essa partição das atividades deve ser criada para cada tipo de obra, sendo 

elaborado segundo princípios de controle definidos pela a empresa, não podendo se repetir 
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em obras de diferentes características. Porém o zoneamento de tarefas busca facilitar o 

estabelecimento de unidades de controle que podem ser utilizadas para o dimensionamento 

dos pacotes de trabalho. Por pacote de trabalho subtende-se um conjunto de tarefas 

similares a serem realizadas, frequentemente em uma área bem definida, utilizando 

informações de projeto específicas, bem como material , mão-de-obra e equipamento, e 

tendo seus pré-requisitos completados e em tempo hábil a sua execução (CHOO et alli, 

1999). Essa é a maneira de eliminar uma cultura “tarefeira” dentro do canteiro de obra, pois 

a produção não será dimensionada por unidades pequenas (m², ml, etc), e sim pacotes de 

serviço a serem controlados e medidos.  

 Apesar dessa nova ferramenta, as informações ainda não são suficientes para 

definir um ataque para a produção, apenas pacotes de serviço e prazos. Necessitamos 

também de conhecer o já citado fluxo existente em essas atividades. 

 Na segunda etapa ocorre a coleta das informações necessárias para se realizar 

o planejamento. Essas informações incluem geralmente, contratos, plantas, especificações 

técnicas, descrições das condições do canteiro e ambientais,  tecnologia a ser utilizada na 

construção, viabilidade da terceirização ou não de processos, índices de produtividade do 

trabalho, dados de equipamentos a serem utilizados e metas estabelecidas pela gerência. 

Iniciada a construção, o processo de reunião de informações continua, mas a partir deste 

ponto, com ênfase nos recursos consumidos e metas alcançadas (LAUFER E TUCKER, 

1987 apud BERNARDES, 2001). 

 Segundo LAUFER E HOWELL (1993), essa fase tem como objetivo a redução 

da incerteza através de uma abordagem na qual, inicialmente, se deve procurar selecionar 

de forma sistemática, as informações necessárias à execução do processo produtivo. 

Contudo, a maior deficiência desta fase é o fato que a incerteza não é normalmente 

considerada (LAUFER E TUCKER, 1987).Essa variável será melhor controlada nas etapas 

de planejamento de médio e curto prazo, onde será possível ter visão do processo de 

produção de forma a blindá-lo de incertezas quanto a recursos e requisitos (BERNARDES, 

2001). 
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4.4.2.3 Preparação dos planos 

 Esta etapa é a que recebe maior atenção dos responsáveis pelo planejamento, 

devendo ser feita uma análise crítica da utilização de algumas técnicas utilizadas nesta fase. 

 As técnicas de rede CPM (critical path method – método do caminho crítico) são 

consideradas, por alguns autores indispensáveis para a preparação dos planos e 

programação do empreendimento (LEVITT et alli , 1988). Entretanto mesmo com a 

utilização destas técnicas por mais de três décadas, a sua eficácia tem se mostrado 

bastante limitada em várias pesquisas realizadas no Brasil e no exterior. 

 Segue adiante algumas vantagens e desvantagens da técnica encontradas em 

bibliografia: 

 Necessidade da presença de especialista para gerar ou alterar o plano da obra, mesmo 

com o uso de pacotes computacionais (BIRREL, 1980 apud BERNARDES, 2001). 

 Dificuldade de aplicação da técnica pela variabilidade das durações e falta de precisão na 

estimativa de atividades e recursos (HEINECK, 1984 apud BERNARDES, 2001).  

 Dificuldade para se assegurar a continuidade das operações no canteiro, visto que a 

técnica focaliza mais restrições tecnológicas, do que, propriamente restrições de recursos 

(LAUFER E TUCKER, 1987 apud BERNARDES, 2001). 

 Incompatibilidade (BERNARDES, 2001).  

 O fluxo entre os processos é de difícil modelagem através do método do 

caminho crítico CPM (MENDES JR, 1999). Torna-se praticamente impossível de se 

mensurar os custos de supervisão e controle, pois essas são atividades que não agregam 

valor ao produto final e não hierarquizadas na EAP. 

 As atividades devem ser estar dispostas de forma seqüencial e um fluxo de 

tarefas sem que uma interfira na outra. Isso está relacionado tanto para os processos que 

envolvem pessoas, materiais e equipamentos. Uma técnica conhecida para se obter tais 

parâmetros é a técnica de Linhas de Balanço (Line of Balance – LOB). Essa técnica se 

aplica apenas para o planejamento de obras seqüenciais, com um grande número de 

repetições nas atividades. A construção de edifícios se encaixa parcialmente nesse perfil 

segundo MENDES JR (1999), assim pode ser adaptada para o controle da produção das 

obra a serem estudadas nesse trabalho.  
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 Outras obras devem ser avaliadas quanto ao fluxo das atividades existentes, 

sendo isso feito de tarefa por tarefa para que se não se esqueça de processos que possam 

comprometer as atividades de conversão, aquelas que agregarão valor ao produto final. 

4.4.2.4 Difusão de informações 

 A difusão de informações é um processo seqüencial ao de preparação do planos 

pois será nesse momento que a organização deverá suprir os envolvidos para que não 

ocorram problemas de comunicação e transmissão daquilo que foi definido na etapa do 

planejamento tático, presente no escritório de engenharia e longe da realidade do canteiro 

de obra (BERNARDES, 2001).  

 Esses problemas são citados por BERNARDES (2000) como sendo três 

principais: 

 Algumas pessoas podem se sentir prejudicadas com os resultados propiciados pelo 

planejamento, impondo assim obstáculos para o seu cumprimento; 

 A grande quantidade de informações contidas em um formato não apropriado de 

divulgação; 

 A existência de outros sistemas paralelos de informações que acabam confundindo o 

processador final; 

 Dentro dessa fase de planejamento, encontra-se a responsabilidade do 

gerenciamento da obra de criar aquelas atividades a curto prazo que obedeçam como linha 

mestra as atividades estabelecidas no plano mestre de longo prazo. Será então que a 

administração terá em mão informações necessárias para assegurar que as atividades 

serão cumpridas e a tarefa de conversão maior será efetuada dentro do prazo estabelecido. 

Além disso, pode-se garantir uma definição das necessidades e requisitos a médio prazo 

das tarefas que sequenciam aquelas anteriormente executadas.  

4.4.2.5 Ação 

 A ação será a atividade reguladora do processo de produção. Isso será 

garantido através de relatórios e índices de acompanhamento da produção. Dando assim, 
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informação para a gerencia de reprogramar atividades críticas que possam comprometer a 

seqüência das atividades e no atraso de entrega da obra (BERNARDES, 2001).  

 Um desses índices propostos por BALLARD (2000) é conhecido como PPC ou 

Percentual planejado concluído. Consistindo no levantamento de metas a curto prazo e em 

seguida medindo-se a razão entre as atividades 100% concluídas no prazo planejado e o 

total de atividades planejadas, como mostra a figura a baixo: 

 

  Figura 4 - Planilha de planejamento a curto prazo (Work Task,adaptado pelo autor) 

 Dentre as atividades, quando uma não for cumprida deverá ser listado o motivo 

do não cumprimento da mesma para a análise posterior. Além disso, têm-se a opção de 

listar aquelas tarefas reservas, chamadas de buffers. Serão tarefas realizadas em um 

planejamento de médio prazo, chamado de Lookahead. Isso dá a equipe de produção, 

metas adicionais caso as atividades planejadas para o período não possam ser executadas. 

 BERNARDES (2001) especifica alguns critérios a serem adotados na utilização 

desse método: 

 Definição: os pacotes de trabalho devem estar suficientemente especificados para 

definição do tipo e quantidade de material a ser utilizado, sendo possível identificar 

claramente ao término da semana aqueles que foram completados; 
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 Seqüência: os pacotes de trabalho devem ser selecionados, observando um 

seqüenciamento necessário para garantir a continuidade dos serviços desenvolvidos por 

outras equipes de produção; 

 Tamanho: o tamanho dos pacotes designados para a semana deve corresponder à 

capacidade produtiva de cada equipe de produção; 

 Aprendizagem: os pacotes que não foram completados nas semanas anteriores e as 

reais causas do atraso devem ser analisados, de forma a se definir as ações corretivas 

necessárias, assim como identificar os pacotes possíveis de serem atingidos. 

4.4.2.6 Avaliação do processo de planejamento 

 Essa se identifica como a fase final no ciclo de planejamento, sendo geralmente 

exercida no final da obra. A avaliação é feita baseada em dados coletados durante a 

execução da obra e relatórios de controle das atividades ocorridas no processo de 

produção. A partir da análise dos dados como dos desvios de custos na produção, desvios 

de prazos e problemas devem ser avaliados e prevenidos no próximo processo de 

planejamento, implementando a melhoria contínua nessa fase do projeto.  
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CAPÍTULO 5 

CONSTRUTORAS ESTÃO CONSEGUINDO GERENCIAR SEUS 

PROCESSOS E ATINGIR METAS DE CUSTO, PRAZO, QUALIDADE 

DURANTE A EXECUÇÃO DE SUAS OBRAS?   

Análise de caso de três obras situadas na região de Goiânia. Foi aplicado um 

questionário ao Gerente de Obra que segue na próxima seção. Logo em seguida, algumas 

respostas possuem avaliações feitas pelos autores, apontando itens presentes nos capítulos 

anteriores e também existentes na realidade de gerenciamento das obras e processos das 

empresas estudadas. 

5.1  QUESTIONÁRIO AO GERENTE DA OBRA 

Questões sobre ciclo PDCA e controle da qualidade 

1)  O “P” (to plan – Planejar, projetos, padronização, procedimentos, novos processos 

construtivos) do ciclo PDCA é implantado? Há resultados positivos? Se não, por 

quê? 

2)  O ”D” (to do – Treinar/capacitação dos profissionais e executar os processos) do ciclo 

PDCA é implantado? Como? Se não, por que? 

3)  O “C” (To Check – indicadores, auditar, verificar se foi feito o que foi planejado) do 

ciclo PDCA é implantado? Como? Se não, por que? 

4)  Indicadores mensuráveis foram desenvolvidos para as empresas, projetos e obras? 

Como? Se não, por que? 

5)  Listas de verificação de serviço foram criadas para inspecionar a qualidade dos 

materiais e serviços, assim como controles ambientais e de segurança para 

monitorar processos e mitigar riscos e impactos? Como? Se não, por que? Há 

resultados positivos? Se não, por que?  
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6)  O “A” (To Action – analisar e corrigir os resultados) do ciclo PDCA é implantado? Se 

não, por que? Se sim, há análise e interpretação dos levantamentos feitos na fase do 

“To check”? Há levantamento de desvios em relação àquilo que foi planejado e são 

interpretados? Como? Se não, por que?  Os diretores e gestores dedicam o tempo 

necessário a essa análise, à identificação das causas que originaram as falhas e à 

implementação de ações corretivas, preventivas e de melhoria? Há resultados 

positivos? Se não, por que?     

7)  Qual sua opinião a respeito do ciclo PDCA? O ciclo funciona de forma efetiva na 

nossa obra? 

8)  Na entrega da obra poderão ter alguns problemas relevantes provenientes de falhas 

anteriores. Cite os principais problemas que poderão vir a ocorrer nesta fase. 

9)  A Empresa tem um SGQ implantado e mantido segundo a norma ISO 9001? Se não, 

por que? 

10)  Por que a Empresa decidiu implantar a norma ISO 9001? 

11)  Os resultados obtidos a partir da implantação da norma  ISO 9001 estão dentro do 

esperado? Por que? Se não, por que? 

12)  A aplicação do requisito “MELHORIA CONTÍNUA” é implantado e mantido? 

Funciona? Se não, por que? 

Planejamento e controle da obra 

13) Houve uma preocupação adequada por parte da diretoria, no grupo de processos de 

iniciação do projeto, como orçamento, coleta de informações locais, viabilidade do 

empreendimento entre outros?  Se sim, existiram falhas nesta etapa? Por quê? Se 

não, por que? 

14) Existiu uma preocupação com sistemas de planejamento adequado para o tipo da 

obra? Cite técnicas utilizadas no processo. Se não, por que? 
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15) O modelo do controle da produção e do processo de planejamento foi elaborado a 

longo, médio e curto prazo? Se não, por que? 

16)  É levantado algum índice que permite avaliar o percentual do planejado x realizado? 

Se não, por que? 

17) Qual a sua opinião a respeito do cronograma elaborado no MS PROJECT ? Se não 

utiliza por quê? 

18) No processo de execução de serviços houve falhas? Cite as falhas que achar mais 

relevante que atrapalharam o andamento do projeto. 

19) Das nove áreas de gerenciamento indicadas: integração de projetos, iniciação, 

escopo,  tempo ,  custos, qualidade,  recursos humanos, comunicação,  riscos e 

recursos. Quais influenciam mais para o atraso dos empreendimentos e por qual 

motivo? 

20) A rotatividade de engenheiros que ocorreu na obra é um fator que influenciou no 

atraso do empreendimento? Isto teria como ser evitado? 

21) Você considera sua equipe eficiente?  

22) Como avalia a comunicação entre os integrantes da sua equipe?  

23) Qual sua opinião a respeito da hierarquia existente na equipe de gerenciamento? Há 

alguma mudança que poderia ser feita para aperfeiçoar o processo?   

24) Em sua opinião o processo de contratação de recursos e serviços é eficiente na 

empresa?   

25)  As obras da empresa são entregues com atraso? Se sim, por que?  

26)  Há uma correria no final de obra na tentativa de entregá-la no prazo? Há prejuízos 

por causa desta correria? 
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Gestão de segurança 

27)  Os profissionais da equipe tem conhecimento da NR-18? Se não, por que? 

28)  As normas são cumpridas na obra? Se não, por que? 

29)  A obra tem multas do ministério do trabalho por negligência de empreiteiros?  A 

culpa é do gerenciamento da obra? Por que? 

Questões gerais 

30) Quais os resultados mais importantes que a construtora/incorporadora espera da 

obra? Por quê? 

31)  Para obtenção destes resultados o que é necessário? 

32)  Quais as competências principais devem ter o gestor (engenheiro residente da obra, 

Gerente da Obra, Diretor Técnico, Diretor Geral da Empresa) da obra para obtenção 

dos resultados citados? 

33)  Você julga que tem as competências necessárias citadas? Se sim, por que (já 

comprovou?) Se não, por que? 

34)  A Escola de Engenharia, onde cursou, ensinou alguma coisa nestes requisitos de 

competência citados? 

35)  As construtoras onde trabalhou contribuíram para o desenvolvimento destas 

competências? Se sim, como? Se não, por que? 

36) O lucro é o resultado principal? Por quê? 

37) Qual sua opinião a respeito da crise de mão de obra na construção civil atual? Isto 

afetou no atraso do empreendimento?  

38) O que deverá ser feito para evitar um colapso nas próximas obras com crescimento 

acelerado da construção civil? Qual sua opinião a respeito da mão de obra própria? 
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39) Na questão da análise e viabilidade do empreendimento, como a empresa se 

posicionou em relação ao ajuste salarial da mão de obra de acordo com o 

SINDUSCON-GO, sendo o orçamento controlado pelo INCC? 

40) Os investidores do empreendimento com seu objetivo de controlar cada vez mais os 

fluxos de caixa na empresa atrapalham o andamento físico/financeiro da obra? 

41) Em sua opinião a pressão da diretoria da incorporação e construtora em relação ao 

cronograma e entrega do empreendimento prejudica o andamento físico da obra? A 

quebra de fluxo pode ser um exemplo desta pressão excessiva? 

42) Se fosse o diretor da empresa quais seriam as áreas que influenciaria e as decisões 

que tomaria para mudar o cenário atual das obras?  

43) Em âmbito geral mudaria algum setor ou área que considera desorganizada ou 

sobrecarregada na empresa? 

44) Os engenheiros estão capacitados para fazerem a gestão de um canteiro de obras? 

Se não, por que? 

45)  Os engenheiros residentes têm as seguintes capacidades? 

- de liderança? 

- de organização? 

- para formação de equipe? 

- para delegar tarefas aos subordinados? 

- para definir metas e prioridades? 

46)  Os Gerentes de Obras (chefe dos engenheiros residentes) têm as seguintes 

capacidades? 

- de liderança? 

- de organização? 

- para formação de equipe? 
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- para delegar tarefas aos subordinados? 

- para definir metas e prioridades? 

47)  Os Diretores das empresas  têm as seguintes capacidades? 

- de liderança? 

- de organização? 

- para formação de equipe? 

- para delegar tarefas aos subordinados? 

- para definir metas e prioridades? 

48)  Quais as maiores dificuldades que você vê para as empresas de Construção Civil 

executarem com LUCRO as suas obras? 

5.1.1 Questões Ciclo PDCA e Gestão da qualidade 

1)  O “P” (to plan – Planejar, projetos, padronização, procedimentos, novos processos 

construtivos) do ciclo PDCA é implantado? Há resultados positivos? Se não, por 

quê?  

 No “Plan”, a equipe define sempre as metas baseadas no prazo final já pré 

estabelecido pela diretoria (incorporação/construtora).O planejado é elaborado no sentido 

contrário, sem considerar a equipe disponível e produtividade real levantada. Desta forma o 

planejado torna-se falho e cercado de incertezas. Quase sempre o método proposto para 

completar as metas não surtiu resultados suficientes para cumprir o prazo. Os alicerces do 

planejado são definidos sempre sob forte pressão dos clientes na incorporação, a 

incorporação transfere para a construtora, que sem saída deve aceitar a data e tentar fazer 

o impossível.  

 O emocional é despertado na equipe, motivando e focando na meta impossível, 

tendo que ignorar a realidade da escassez de mão de obra, dependendo sempre do 

aumento constante do efetivo para completar as atividades no prazo estabelecido. Um 

aumento de custo para acelerar a produtividade nunca é proposto, pois não há uma 
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flexibilidade da diretoria para que isto ocorra. Desta forma o Planejado x Realizado é sempre 

insuficiente, obtendo resultados negativos. 

2)  O ”D” (to do – Treinar/capacitação dos profissionais e executar os processos) do ciclo 

PDCA é implantado? Como? Se não, por que? 

 O treinamento existe na empresa e é padronizado, em documentos como 

cartilhas, cartazes, documentos de execução e operação, especificações técnicas. A 

qualidade deve ser garantida através do treinamento do responsável pelo fornecedor e 

encarregado operacional, por parte do encarregado e mestre da empresa, antes de qualquer 

início de atividade. A empresa conta com um departamento que audita a obra mensalmente, 

mas não verifica se está ocorrendo os treinamentos do pessoal.   

 No estágio atual que a obra se encontra o treinamento foi completamente 

esquecido devido ao curto prazo disponível para qualquer atividade devido ao atraso e a 

falta de replanejamento adequada. Desta forma há um retrabalho constante no campo, por 

exemplo, devido à falta de conhecimento dos projetos e desqualificação do profissional. No 

corpo administrativo da obra ocorre semelhante, pois são contratados novos funcionários 

(Engenheiros, encarregados, estagiários) ou deslocados de outra obra, no sentido de ajudar 

no término, devendo se adequar rapidamente aos procedimentos da empresa ou ao projeto 

da obra, sem um treinamento prévio, cometendo falhas comprometedoras.  

 Uma grande falha, por exemplo, foi a permissão de entrada de um fornecedor de 

serviços de instalação de portas sem a fase de entrevista engenheiro e responsável, não 

havendo um cuidado prévio em analisar o projeto executivo com o fornecedor, instalou 

portas onde não deveria, não respeitando as legendas que localizava onde a porta seria 

instalada (Pavimento/apartamento/ambiente/tamanho e modelo), não respeitando os 

procedimentos que garantem a qualidade do produto final. 

3)  O “C” (To Check – indicadores, auditar, verificar se foi feito o que foi planejado) do 

ciclo PDCA é implantado? Como? Se não, por que? 

 O Check no processo executivo é realizado visualmente pelos estagiários, 

engenheiro de produção, coordenadores, mestre e encarregados. Porém não há uma 

planilha a ser preenchida que controla a produção diária vinculada a meta diária, isto é feito 
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geralmente pelos estagiários e engenheiro de produção, anotados em materiais pessoais 

como caderno, agenda ou folha A4.   

.A empresa trabalha com o Fluxo de acompanhamento de datas marco 

conclusão de atividade, que analisa o andamento do cronograma a curto prazo, retirado do 

gráfico tempo x caminho. Segue exemplo do modelo utilizado na tabela 2. 
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Caixa d'água 28/03/09 28/03/09

C. de Máquina 14/03/09 14/03/09 17/08/09 02/06/09

Duplex Superior 05/03/09 05/03/09 10/08/09

Duplex Inferior 20/02/09 20/02/09 04/08/09 05/07/09

24º pav 10/02/09 10/02/09 28/07/09 14/05/09

23º pav 03/02/09 03/02/09 21/07/09 11/05/09

22º pav 27/01/09 27/01/09 15/07/09 07/05/09

21º pav 20/01/09 20/01/09 08/07/09 22/07/09

20º pav 13/01/09 13/01/09 04/05/09

19º pav 04/06/09

18º pav 24/04/09

17º pav 17/04/09

16º pav 13/04/09

15º pav 02/04/09

14º pav 25/03/09

13º pav 24/03/09

12º pav 10/03/09

11º pav 28/02/09

10º pav 18/02/09

9º pav 10/02/09
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7º pav
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5º pav

4º pav

3º pav

2º pav

1º pav

Térreo

1º SS

2º SS

func nº func nº func nº func nº

oficial 26 1 oficial 26 1 oficial 5 1 oficial 3 1

ajudante 7 1 ajudante 7 1 ajudante 2 1 ajudante 2 1
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1 - Estrutura 2 - Alvenaria

5 5

5 5 5 4

5

7 7 5 6

6 6

8 8 5 3

5 5 5 3

5 5 5 3

5 5 5 6

5 5 5 6

4

5

5

6

5

12

7

6

6

6

7

Real

Equipe para 

1 (um) pav

nº de 

equipe 

simult.

Previsto Real Previsto

Equipe para 1 

(um) pav

nº de 

equipe 

simult.

Equipe em 1 

(um) pav

nº de 

equipe 

simult.

Equipe em 1 

(um) pav

nº de 

equipe 

simult.

90% executado

                                                         

 Tabela 2 - Acompanhamento de datas marco semanal empresa A 
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 No método apresentado na tabela, consegue-se visualizar e comparar o ciclo 

real X planejado da atividade, mas não há um índice levantado. Há a relação da equipe 

planejada x efetiva do serviço, mas não há um controle diário da equipe. 

No intuito de analisar a obra na fase de check, foi aplicado a planilha check, 

levantando o  indicador PPC (percentual de planejado concluído) , que não é um 

procedimento da empresa. Esta planilha é utilizada no intuito de checar e levantar o índice 

PPC que ajuda no processo de replanejamento e redimensionamento de equipe e análise 

do planejamento e controle da produção para atingir as metas desejadas. 

 É importante ressaltar que esta planilha foi aplicada em uma fase diferente da 

tabela acima, em um período de obra com oito meses de atraso, com foco na finalização de 

arremates internos dos apartamentos em fase de acabamento em uma das torres. O tipo de 

estrutura de sobreposição de fases era iterativa, conhecido regionalmente por “mutirão”. 

 Serão analisados resultados de três semanas consecutivas a seguir: 

 

Semana do dia 02/03 à 08/03, meta “Concluir arremates do 8º pav ao 12º pav” 

Responsável: Flávio Emmanuel 

Vieira de Sousa

2 3 4 5 6 7 8

T QQ S S D S
P X X X X X X X

E

P X X X X X X X

E

P X X X X X X X

E

P X X X X X X

E

P X X X X X X

E

P X X X X X X

E

P X X X X X X

E

P X X X X X X

E

P X X X X X X

E

P

E

1 oficial Pastilha em 

vãos de janela

Requadração de pastilhas vão de 

janelas
25% Não iniciou na data correta no 8º pav, faltou 2 dias

1 Oficial Multipedras
Finalização de arremates 8º ao 12º 

Pav
50%

Finalizado até o 10º Pav/ Faltando material,estão trabalhando no 14º 

pav

Revisão de portas 1º ao 12º Pav 0% Não teve equipe suficiente para completar,executou até o 6º pav

2 oficiais Esquadrias de 

Alumínio

Colocação de esquadrias de 

Alumínio 8º ao 12º pav
25%

Não teve equipe fixa para a Torre A/ Problemas em vãos sem resolução 

rápida por falta de mão-de-obra

Meta: Concluir 8º pav ao 12º pavimento até dia 08/03 

1 Oficial de portas

Desengrosso 8º pav ao 12º pav 100% Concluído até o 12º pavimento

1 oficial Pablo Arremates de gesso torre A 25% Ciclo de 3 dias / pavimento , iniciou dia 03/03 fez bastante retrabalho

Retrabalho nos ambientes em que estão tendo problemas com 

contramarco/ Ansenteísmo da mão de obra

Obra: EMPRESA A

CHECK SEMANAL TORRE A

%

1 oficial requadro de 

reboco 
Arremate de reboco vãos de janela 25% Não iniciou na data correta 

Concluído até o 14º pavimento

 14 oficiais Grupo 

efetivo

Problemas/Observação
PPC: 48%

Equipe Atividade

D
ia

s

Período: 02/03 a 08/03

Arremates de cerâmica 8º ao 12º 

pav ciclo 3 ap/dia

2 oficias Wl / 2 oficiais 

univence

2 oficiais consienge
Arremates de reboco 8º pav ao 12º 

pav
100%

80%

 

 Tabela 3 - Planilha Check PPC 
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 O PPC atingido foi de 48%, de forma objetiva mostra que o que foi planejado 

pela equipe, apenas 48% foi realizado, gerando um déficit de atividades que deverão ser 

inclusas na meta da próxima semana, havendo a necessidade de replanejamento e 

elaboração de um plano de ação.  

 Em específico nesta semana, o dimensionamento da equipe para arrumar os 

contra marcos com problemas foi insuficiente, porém obteve-se um êxito de 80% de 

conclusão em relação a meta.  

 No serviço de arremates de gesso, apenas um oficial foi insuficiente para 

completar a meta, resultando em um ciclo de 3 dias/ pavimento, resultando em um 

rendimento de 25% para o PPC. Um aspecto preponderante foi o surgimento de mais 

arremates de gesso nos pavimentos inferiores,tendo que deslocá-lo para estes pavimentos, 

tendo vista que a prioridade era o fechamento dos apartamentos de baixo para cima. Esta 

produtividade média baixa pode ser explicada pela falta de comprometimento do oficial de 

gesso em relação a meta, já que o seu ganho não estava vinculado ao cumprimento.  

 Os arremates de reboco foram concluídos apenas 25%, pois não tinha equipe 

suficiente e a data de inicio foi atrasada. No serviço de arremates de portas o volume de 

arremates era muito grande e a obra não dispunha de equipe suficiente e comprometida 

para completar a meta, resultado 0% de PPC. Na colocação de esquadrias, não houve 

equipe disponível pois estavam atendendo a outra torre. Caso tivesse equipe, por se tratar 

de um serviço com alta produtividade, pararia sua produção nos problemas de vãos de 

janela (pastilhas e requadrações de reboco) , em que também tiveram um PPC de 25%. 

 Com o PPC medido e com todos os problemas levantados a equipe de 

engenharia, estava suprida de problemas para encontrar soluções e elaborar o plano de 

ação da próxima semana, vinculado ao próximo planejamento semanal. 

Semana 08/03 à 16/03 meta “Concluir arremates do 8º ao 14º pavimento 
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Responsável: Flávio Emmanuel

8 9 10 11 12 15 16

S T Q Q S S T

P X X X X X X X

E X X X X X X X

P X X X X X X X

E F X X X X X X

P X X X X X X X

E

P X X X X X X

E

P X X X X X

E

P X X X

E

P X X X

E X X X

P X X X X X

E X X X X X

P X X X X X X

E X X X X X X

P X X X

E X X X

P X X X X X X

E X X X X X X

P X X X X X X

E X X X X X X

P X X X X X X

E X X X X X X

CHECK SEMANAL TORRE A

Obra: Empresa A 

Meta: Concluir 8º pav ao 14º pavimento até dia 16/03 

Período: 08/03 a 16/03 PPC: 70%

% Problemas/ObservaçãoEquipe Atividade D
ia

s

2 oficiais Portas de madeira Arremates de no 6º ao 13º Pav 75%

Completaram até o 11º pav e entraram no 12º pav / pequenas 

pendências no 9º e uma no 6º / metais em portas até no 8º pav

2 oficiais Caixilhos de alumínio Assentar caixilhos 8º ao 14º Pav 71%

Desviados para torre B dia 08/03. / Estão no 12º pav assentando 

janelas e 11º PDD. Pequenos arremates devido a problemas em 

14 oficiais Grupo efetivo Desengrosso 12º ao 18º Pav ok

iten não será avaliado por terem que voltar para efetuar limpeza 

1º ao 7º: estão no 13º pav retirando cola

2 oficiais Nova Tecin Louças/QDL 7º pav ao 12º Pav ok

As louças estão instaladas até o 6º pav, QDL a Guma estava 

colocando acabamentos no 8º hoje. O item não será avaliado por 

16 oficiais As pinturas Última demão Pintura 7º ao 10 º Pav 50%

7º pav e 8º pav ok última demão, porém é um item que 

acompanha bem o andamento do restante

1 oficial Lv prestacional Instalar Banheira 5º e 6º Pav ok

item não será avaliado,pois esta instalação ocorre em 1,5 dia , 

tendo fácil recuperação

1 oficial Nova tecin Instalar metais 5º e 6º Pav 100% Serviço OK, previsão até o 11º pav nesta semana

5 oficiais patilhas (consienge/Efetivo/CDM) Pastilhas de varandas 8º ao 14º Pav 43%

Conseguimos aumentar as equipes para 12 oficiais. Hoje tivemos 

equipe até no 12º pav/11º / 10º pav/ 9º pav /  contei 10 oficiais na 

1 oficail Gesso Arremates de Gesso 9º pav ao 14º Pav 50%

1 oficial apenas, teve que voltar para terminar arremates nos 

andares 8º para baixo (arremates do furo do vento kit)

LOGÍSTICA Chegada e subida de Vidros-Gradil Al22 100%

A subida de Gradil iniciou como combinado e temos uma dupla de 

apoio da ALUBAUEM que subiu portas para o 12º hoje

1 Oficial Wl e 2 Oficais Univence Arremates de Cerâmica 8º ao 18º Pav 70%

OS arremates estão sendo executado como planejado,nossa 

equipe atual é de 3 oficias, 1 oficial machucou (WL). Tivemos 

1 Oficial Equipe de Apoio Arremates em requadros de janel 8º ao 14º Pav 71%

Estamos conseguindo acompanhar a equipe de esquadria por 

enquanto. Não encontrei o outro OFIcial de apoio de vãos da 

1 OFICIAL De Pastilhas Requadros de pastilha em vãos 8º ao 14º Pav 71%

Estamos conseguindo acompanhar a equipe de esquadria por 

enquanto.  

Tabela 4 - Planilha Check 08/03 à 16/03 

 Na segunda semana o PPC resultante foi de 70 %, tendo em vista que a equipe 

de engenharia elaborou a meta considerando as atividades restantes da semana anterior e 

acrescentou apenas dois pavimentos na meta. Houve então uma melhoria considerável, 

porém não atendeu a necessidade da obra que precisava finalizar os arremates de quatro 

pavimentos por semana. Os desvios de mão de obra continuaram a ocorrer e o volume de 

arremates era imenso,além das atividades que deveriam ocorrer normalmente em paralelo.  

 O maior desafio é mensurar a quantidade de arremates existente em cada 

pavimento e dimensionar melhor possível as equipes. De fato as equipes dimensionadas 

continuavam a não ser suficiente, agravadas pela falta de comprometimento, acontecendo 

as vezes o absurdo de deixarem arremates sob arremates. Foi gerado então um déficit de 

atividade não concluídas de 30% dentro de uma meta  menos agressiva que a da primeira 

semana, para serem concluídas na próxima semana. 

 Na terceira semana, houve uma paralisação no planejamento semanal por parte 

do engenheiro de produção responsável. Na quarta semana 22/03 à 30/03 obteve: 
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Responsável: Flávio Emmanuel Vieira de Sousa

22 23 24 25 26 29 30
S T Q Q S S T

P X X X X X X X

E X X X X X X X

P X X X X X X X
E X X X X X X X

P X X X X X X X

E

P X X X X X X X

E

P X X X X X X X

E X X X X X X X

P X X X X X X X

E

P X X X X X X X

E

P X X X X X X X

E X X X X X X X

P X X X X X X X

E X X X X X X X

P X X X X X X

E X X X X X X X

P X X X X X X X

E X X X X X X X

P X X X X X X X

E X X X X X X X

Equipe Atividade D
ia

s

2 oficiais Portas de madeira Concluir até o 23º pav 14%

Executado até o 17º pav/ faltando portas no 14º e 15º/ Última carga de portas veio com 

algumas portas sem dobradiças/equipe não atende o prazo necessário (2 oficias e 2 

CHECK SEMANAL TORRE A
Obra: EMPRESA A

Meta: Concluir o Planejado e até o 18º pav arremates
Período: 22/03 a 30/03 PPC:

52% Problemas/Observação

2 oficiais Caixilhos de alumínio Concluir até o 24ºpav 0%

Executado até o 16º pav. Adiantamos prumadas da A.S e Cozinha com uma equipe 20º 

pav , mas utilizamos a outra equipe para subida dos vidros.

14 oficiais Grupo efetivo Desengrosso até 24º pav ok Não é item crítico

2 oficiais Nova Tecin Louças/QDL até o 22º pav ok As louças estão instaladas até o 9º pav, não é item crítico

16 oficiais As pinturas Última demão Pintura 11º ao 21º 20% Executando o 13º/12º  pav hoje

1 oficial Lv prestacional Instalar Banheira até o 16º pav ok Não é item crítico

1 oficial Nova tecin Instalar metais até o 16º pav ok Não é item crítico, concluído até o 7º pav, onde temos chaves para trancar portas

60%

Hoje estavam refazendo alguns arremates de cerâmica no 14º pav(Univence). Faltam 

arremates em banhos.  Emprecom estava no 11ºpav executando Halls social que faltava

Equipes de pastilha Pastilhas de varandas 13º ao 20º Pav 63%

Hoje tinham 14 oficiais de pastilha em atividade na obra no período vespertino. 6 

emprecom/6 consienge/2 CDM (1 No barrilete)

Gradil Gradil sacadas sociais 1º ao 15º pav 100%

Coluna 01 até o 15º pav concluído, coluna 02 até o 23º pav concluído. Pontos críticos: 

Faltam sacada master e técnica. 

LOGÍSTICA Chegada e subida de Vidros-Gradil Al22 100% Ok, AL22 executado até o 10º pav

Ceâmica interna 2 oficiais Emprecom e 2 Oficais UnivenceArremates de Cerâmica 8º ao 18º Pav

Bancadas Concluir até o 18º pav 60%

Acabou a cola Hilt do estoque. Já foi pedido no SAP pelo Eng. Victhor,aguardando 

chegada. Rodapés de escadas já estamos no 8º pav(2 oficiais hoje) executando. Ciclo 1 

escada/dia  

Tabela 5 - Planilha Check 22/03 á 30/03 

 Nesta última semana foi obtido um índice PPC de 52%, devido a necessidade de 

finalização até o 18º pavimento para possibilitar a assembléia e cumprimento dos 70% 

concluídos (área comum, térreo e até o 18º pavimento das duas torres).  

 Feito esta análise é possível dizer que o volume de serviços era superior a 

capacidade da mão de obra disponível, tendo a variável arremates como fator determinante 

para não conclusão dos serviços. Os arremates surgem devido a um erro inicial não 

conferido pelo Engenheiro, mestre e encarregado, sendo aceito e até pago o serviço 

indevidamente. É indispensável que seja verificado desde o início e corrigido a tempo, as 

atividades predecessoras, sem início das sucessoras,. O resultado desta falta de controle 

resulta em uma “bola de neve” que aterroriza a obra até o seu final, com índices de PPC 

inferiores ao que seria ideal para entregar a obra, variando em torno de 90%.  

4)  Indicadores mensuráveis foram desenvolvidos para as empresas, projetos e obras? 

Como? Se não, por que?  

 Sim. Vários indicadores porém a cultura do “fazejamento” em contrapartida ao 

“planejamento” distorce a coleta efetiva dos dados que geram tais indicadores. Quanto 
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maior a necessidade de redução de prazos, maior será a necessidade de tais índices, maior 

a dispersão em relação à precisão na coleta dos mesmos. Trabalhamos com índices de 

prazo, custo e qualidade, visando atendimento da restrição tripla ampliada. 

Comentários:  

 Devido ao atraso, a obra realmente sofre com a cultura do “fazejamento” 

distorcendo os índices que auxiliam no planejamento das próximas obras. Talvez seja 

este um dos motivos que levaram e levam a área responsável pelo planejamento a 

longo-prazo (planejamento estratégico) á acreditar que uma obra deste porte seria 

realizada em apenas 22 meses em Goiânia. 

5)  Listas de verificação de serviço foram criadas para inspecionar a qualidade dos 

materiais e serviços, assim como controles ambientais e de segurança para 

monitorar processos e mitigar riscos e impactos? Como? Se não, por que? Há 

resultados positivos? Se não, por que?  

 A Cia conta com a inspeção se serviços através da palm top, integrada no 

sistema de informações da empresa na intranet, onde se encontra todo e qualquer 

procedimento ou documento relacionado a qualquer processo que a empresa executa de 

acordo com as normas da ABNT/ISO9001 e padrões próprio de qualidade da empresa.  

 As fichas de verificação de serviços e produto estão no sistema da palm top, 

possibilitando o preenchimento diário e armazenamento de dados. Esta verificação é 

realizada pelos estagiários, sendo dividida em serviços, ou seja, cada um é responsável por 

uma série de serviços estabelecidos previamente, sendo realizada pelos “donos de 

negócio”. Qualquer material e mão de obra relacionada ao serviço que deve ser levantado e 

gerenciado pelo estagiário, auxiliado pelo engenheiro de produção e coordenador.  

 Este tipo de conferência funciona bem com a palm top quando não há um atraso 

na obra. Em condições perfeitas esta conferência deve ser realizada pelos estagiários, mas 

deveria ter uma maior participação do engenheiro de produção, encarregado e mestre de 

obra. O estagiário apesar de qualificado, não tem o tempo suficiente (jornada de 4 horas por 

dia) para o acompanhamento dos serviços e conferência, ficando sobrecarregado já que 

esta não é sua atividade exclusiva dentro da obra. O ideal para um bom gerenciamento 

deste processo seria concentrar em um responsável, designado exclusivamente para 
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conferência de serviços: exemplo um técnico de edificações, estagiário de engenharia civil, 

encarregado de obras, mestre de obras. 

 Na situação de atraso da obra, a conferência através da palm top, tornou-se 

inviável devido ao tempo que era gasto para o serviço. A conferência formalizada passou a 

não acontecer, sendo substituída por listas de pendências, através do check list diário 

levantado pela equipe de campo. Não havia tempo suficiente para formalizar tantos serviços 

ocorrendo ao mesmo tempo, devido ao fluxo de atividades excessivas, processo seqüencial 

iterativo,para realização de atividade que surgiram devido ao atraso, além de possuir equipe 

administrativa insuficiente para gerenciar tanta gente. 

 Para piorar a situação, de acordo com o padrão de avaliação da qualidade da 

empresa, são invalidados os pontos do item “Palm top: preenchimento de FVS e FVPS”, na 

pontuação mensal fechada pelo departamento técnico que avalia as obras da empresa, 

devido a “quebra de fluxo” (seqüenciamento das atividades) que são predefinidas no padrão 

da empresa.  A terminalidade, arremates, desmobilização e limpeza passaram a ser vistas e 

controladas pela equipe, sem formalização dos erros . 

 A qualidade do material e recebimento é gerenciada pelo encarregado 

administrativo da obra e o almoxarife. Estas fichas são em papel, mas seu conteúdo é 

passado para um computador no almoxarifado integrado a rede local integrada a sala da 

Engenharia dentro do próprio canteiro. A conferência é denominada “cega”; o almoxarife 

confere a mercadoria sem saber qual é o quantitativo, preço unitário e a descrição do 

produto, confere tudo através da nota fiscal de entrega. Esta  conferência de acordo com o 

pedido é feita depois, pelo encarregado administrativo, estagiário “dono do negócio” ou 

engenheiro. 

 A logística da obra foi corrompida pelo atraso, havendo falhas graves no 

planejamento de alguns recursos. Os espaços de armazenamento e layout de logística 

foram elaborados pela a obra e aprovada pelo departamento técnico da empresa. As áreas 

de armazenamento foram delimitadas no subsolo 1 e 2 da edificação da melhor forma 

possível, servindo como referência para as outras obras da empresa. 

 Em contrapartida com a necessidade de completar um andamento físico 

fenomenal, os recursos não poderiam faltar na obra. A idéia era garantir um Buffer, capaz de 
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garantir a execução e mitigar riscos, através de um armazenamento de materiais capaz de 

suprir a obra e um determinado de tempo com folga, diminuindo incertezas dentro do 

processo. Com a forte pressão para entrega do empreendimento, houve a necessidade de 

desmobilização dos subsolos, forçando a movimentação destas áreas de armazenamento. 

Na desmobilização não houve uma preocupação e controle adequado por parte da equipe, 

favorecendo as perdas dentro do processo. Esta desmobilização forçou a subida de todas 

as portas para os pavimentos de forma aleatória, movimentação do depósito de mármore 

perdendo material, desorganização no planejamento da logística para diminuir as perdas por 

movimentação e espera.  

 No processo executivo, houveram perdas devido a serviços sem conferência e 

aceite da equipe da obra, resultando na falta de materiais como exemplo argamassa, 

rejunte, cerâmica, blocos de concreto etc. 

 A parte de segurança e controles ambientais são gerenciados diretamente pelos 

engenheiros da obra, mas a parte de preenchimento de documentos, dados coleta e dados 

e elaboração de relatórios é feita pelo técnico de segurança, que não está presente em 

período integral na obra. A segura 

6)  O “A” (To Action – analisar e corrigir os resultados) do ciclo PDCA é implantado? Se 

não, por que? Se sim, há análise e interpretação dos levantamentos feitos na fase do 

“To check”? Há levantamento de desvios em relação àquilo que foi planejado e são 

interpretados? Como? Se não, por que?  Os diretores e gestores dedicam o tempo 

necessário a essa análise, à identificação das causas que originaram as falhas e à 

implementação de ações corretivas, preventivas e de melhoria? Há resultados 

positivos? Se não, por que?     

 Sim, considerando o nível de maturidade em gerenciamento de nossa 

companhia. Porém, a identificação de falhas muitas vezes bem pontuais, repetitivas e não 

implantadas devido ao elevado “turnover” de onde diferentes percepções entre as áreas 

internas da companhia, não viabilizam o A (Agir corretivamente), ou leva-se um período 

maior que o necessário para que tal processo ocorra. 

Comentários: 
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 Há uma percepção clara do que está sendo disperso no “Check”, mas a equipe 

gerencial não conseguiu propor um método eficaz para agir corretamente e nem um prazo 

coerente, em detrito a mão-de-obra disponível e o prazo pré-estabelecido pela diretoria. 

Como exemplo, o fato de ter sido estabelecido à meta de término do 8º ao 18º pavimento 

em uma das torres em quatro semanas, sendo checados e controlados diariamente os 

serviços, levantado índices PPC variando próximo de 50% , obteve-se o ciclo de uma 

semana para o término de 1 pavimento.  

 Com a torre infestada de arremates, surgiram tentativas sem êxito de aumentar 

a equipe e a produtividade, sem um aumento de custo (contratação de equipe para trabalhar 

em dois turnos ou bonificações extras para os oficiais que batessem as metas diárias). 

Desta forma logicamente o andamento físico não foi como esperado, as metas não foram 

batidas, gerando desmotivação por parte da equipe e descontentamento da diretoria.  

7)  Qual sua opinião a respeito do ciclo PDCA? O ciclo funciona de forma efetiva na 

nossa obra? 

 O ciclo PDCA é a definição clara do gerenciamento. P (planejar), D (executar), C 

e A (Monitorar e controlar). Fecha-se o grupo de processos necessários para atingir o 

objetivo de qualquer projeto (único e temporário). -Sim, funciona em várias vertentes, porém 

se não rodar de forma eficaz, acaba-se perdendo o conceito do método. 

Comentário: 

 Fazendo uma relação direta do ciclo PDCA em uma fase crítica, que é o 

encerramento da obra: 

 No “Plan”, por exemplo, na fase final da obra (focada nos arremates que não 

deveriam existir, que surgiram devido a correria para cumprimento do prazo), a equipe 

definiu as meta baseado no prazo final já pré estabelecido pela diretoria,. No “Do” há uma 

forte pressão sob a equipe de campo para o cumprimento da meta a qualquer custo, 

gerando correria, perdas, má qualidade do produto final, arremates e um possível retrabalho 

a curto-prazo.  

 O “Check” é diário, baseado no planejamento a curto-prazo e na planilha Check. 

Rapidamente verifica-se dispersão em relação ao prazo estabelecido e já se percebe 
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claramente que a meta não será alcançada devido a produtividade levantada. É comunicado 

que a meta não será alcançada, mas os superiores ignoram a realidade, pois não podem 

mudar a data.  

 No “Act” agir corretivamente, não há uma preocupação para que o processo se 

repita pois o prazo estabelecido é sempre impossível e a meta inalcançável devido a 

realidade da obra, cercada de arremates e mão de obra escassa. A diretoria em momento 

algum levou em consideração a produtividade e a equipe disponível no replanejamento, a 

data simplesmente é imposta em função da necessidade da incorporação, sob forte pressão 

dos clientes, que reclamam constantemente do atraso da entrega. 

 Com o “Plan” falho não há muito que fazer, contrariando quase sempre o 

propósito de melhoria contínua do processo.  

8)  Na entrega da obra poderão ter alguns problemas relevantes provenientes de falhas 

anteriores. Cite os principais problemas que poderão vir a ocorrer nesta fase.  

 Claramente. Erros de projetos que se repetem mesmo que tenha sido 

identificado e notificado. Muitas vezes, o “timing” e interesse em se corrigir a falha, se 

depara entre as visões fracionada e linear entre seus pares. 

Comentários: 

 Na entrega do empreendimento devido a falta de prazo para finalização, não 

será garantido perfeitamente a qualidade proposta para o cliente. É uma questão de 

lógica, quando não há tanto tempo suficiente para concluir uma tarefa, perde-se um 

pouco da qualidade desejada no produto final. 

 Na empresa não pode haver 10% de revistoria na entrega dos apartamentos, 

esta é uma meta estabelecida de entrega. É criada uma espécie de equipe de 

emergência, que irá arrumar os defeitos na ordem de entrega dos apartamentos. Será 

um grande desafio entregar os 96 apartamentos do empreendimento e cumprir esta 

meta. 

9)  A Empresa tem um SGQ implantado e mantido segundo a norma ISO 9001? Se não, 

por que?  
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 Sim, mas não acredito na certificação. A norma ISO 9001, em minha opinião, 

serve apenas para atender às exigências de licitações e como cartão de visita para a 

companhia (processo eliminatório). Nunca percebi eficiência muito menos melhoria de 

qualidade neste tipo de trabalho 

 A empresa possui um sistema que disponibiliza todos os documentos 

padronizados pela empresa, em cumprimento as normas da ISSO 9001. Todo e 

qualquer procedimento dentro da empresa é regido por um padrão. 

10) Por que a Empresa decidiu implantar a norma ISO 9001? 

 A empresa implantou a ISSO 9001 visando garantir a qualidade final dos seus 

produtos.  

11) Os resultados obtidos a partir da implantação da norma  ISO 9001 estão dentro do 

esperado? Por que? Se não, por que? 

 A empresa é referencia de qualidade, porém no tempo de obra nunca foi 

auditada pela ISO 9001. As auditorias são internas e mensais por um departamento da 

própria empresa. De certa forma ter a certificação da ISO 9001 virou uma forma de 

marketing da empresa. 

12)  A aplicação do requisito “MELHORIA CONTÍNUA” é implantado e mantido? 

Funciona? Se não, por que? 

 A política da empresa implantada cita a melhoria contínua na sua política da 

qualidade, buscando sempre a melhoria nos seus processos e produtos, focada no 

cliente. Grande parte dos processos buscam sempre aperfeiçoamento, os padrões estão 

constantemente sendo alterados. 

5.1.2 Questões de Planejamento e controle da obra A 

13) Houve uma preocupação adequada por parte da diretoria, no grupo de processos de 

iniciação do projeto, como orçamento, coleta de informações locais, viabilidade do 

empreendimento entre outros?  Se sim, existiram falhas nesta etapa? Por quê? Se 

não, por que?  

 Sim. Houve e ainda há essa preocupação. A dificuldade é a cultura da empresa 

em contrapartida à cultura do Estado onde se executou o projeto. 
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Comentários: 

 No processo de iniciação do projeto, a empresa veio para Goiânia no plano de 

novos mercados, mas não fez parcerias com empresas do ramo da construção civil. Fatores 

como a produtividade local, cultura diferente, processos executivos inovadores e a falta de 

mão de obra influenciaram em muito no processo.  

 O planejamento estratégico foi elaborado, com base em outros 

empreendimentos de mesmo padrão e mesmo porte no histórico da empresa de 995 obras. 

Desta forma o “pré-orçamento“ é elaborado pela diretoria com índices internos da CIA.  

 Ao iniciar a obra é elaborado outro orçamento, denominado “orçamento inicial” 

que é de responsabilidade do Coordenador da obra e sua equipe. Neste orçamento são 

adaptados itens e preços que diferem do pré-orçamento elaborado pela diretoria. 

Dificilmente a diretoria erra neste orçamento, sendo a diferença máxima variando em 5%., 

No entanto o orçamento inicial foi aumentado em 2 milhões para o caso da obra, devido a 

variação do valor da mão de obra local e riscos analisados. 

14) Existiu uma preocupação com sistemas de planejamento adequado para o tipo da 

obra? Cite técnicas utilizadas no processo. Se não, por que? 

 Sim. As ferramentas implantadas são as mais adequadas ao produto 

(construção civil - como linhas de balanços e faróis de controle) Se bem interpretadas. 

Creio que as falhas foram em função de visão do negócio (empresa de capital aberto) 

com a visão do produto (construção civil). A grande dificuldade é atender ao cliente que 

não sabe interpretar as ferramentas disponíveis, exigindo “metas” irreais. 

 A técnica de planejamento de linhas de balanço citadas, é o gráfico tempo x 

caminho em si. O replanejamento da obra era feito movimentando e adequando as 

linhas à data estabelecida pela diretória como data de entrega. O replanejamento a 

longo prazo foi falho diversas vezes por não contar com um cronograma de barras, como 

é o caso do MS PROJECT e sem contar com dados reais. 

 Apenas o planejamento inicial a longo prazo teve como base o gráfico de Gantt. 

Implantou-se na empresa o SAP, um programa de gerenciamento de obra, criado na 

Alemanha, muito famoso não só na construção civil e é pré requisito para quem tem 

ações lançadas na bolsa de Nova York.  
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 Este programa é considerado um dos mais eficientes, porém a equipe não tinha 

conhecimento suficiente para trabalhar com esta ferramenta.  O cronograma passou a 

ser atualizado neste programa (gráfico de gantt análogo ao MS PROJECT com menos 

recursos de controle), sendo elaborado inicialmente o gráfico tempo x caminho e depois 

passado para o SAP. É um processo inverso do que se considera ideal: Elaboração de 

um cronograma com todas suas vinculações em um cronograma de barras, depois 

transferido para o tempo x caminho para melhor visualização de possíveis erros e 

andamento físico. 

15) O modelo do controle da produção e do processo de planejamento foi elaborado a 

longo, médio e curto prazo? Se não, por quê? 

 Pensa-se em longo prazo. Mas agem como curto prazo. Não funciona bem. 

Comentário: 

 O controle de produção é feito em curto prazo, baseado em cronogramas 

semanais elaborados pelo engenheiro de produção. Porém o cronograma a longo prazo 

por estar irreal, tornou o curto e médio prazo sem valor. O cronograma da obra aos 

poucos foi perdendo seu valor diante dos fornecedores e da própria equipe da obra, por 

serem baseados em datas irreais, serviços inexeqüíveis dentro do prazo estabelecido e 

constante mudança de datas. 

16) É levantado algum índice que permite avaliar o percentual do planejado x realizado? 

Se não, por que?  

Não. Por que não há esse entendimento entre o que é planejamento do que é 

monitoramento e controle. 

Comentário: 

Não há em si um índice que permite esta análise semanal. Porém em períodos 

que a obra se manteve no fluxo, havia um acompanhamento das datas marcos, em que 

analisava apenas o inicio e término do serviço, sem elaboração de um índice específico.  

17) Qual a sua opinião a respeito do cronograma elaborado no MS PROJECT ? Se não 

utiliza por quê? 
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 Uma excelente ferramenta para quem tem os fundamentos de gerenciamento de 

projetos e conhece do negócio (obras), porém um risco enorme se executado por leigos. 

Utilizo com muito cuidado na interpretação dos dados. 

Comentários: 

 A empresa não adotou o MS PROJECT como ferramenta de trabalho no caso da 

obra. Houve o uso por partes de alguns engenheiros, em fases isoladas da obra. 

18) No processo de execução de serviços houve falhas? Cite as falhas que achar mais 

relevante que atrapalharam o andamento do projeto. 

Falhas de comunicação. 

Comentários: 

 Houve muitas falhas no processo executivo, basicamente por falta de 

conhecimento de projeto e falhas de comunicação, por parte da equipe da obra e mão de 

obra contratada. Existiu um número enorme de falhas por desqualificação de mão de obra, 

acarretando em inúmeros arremates em fases sucessoras. A falha maior que pode ser dada 

ênfase, partiu da tomada de decisão da equipe administrativa em não respeitar o macro-

fluxo. Esta falha pode ter sido responsável por grande parcela do atraso da obra e o volume 

de arremates que surgiram.  

 O projeto tem uma arquitetura espetacular, nunca experimentada em Goiânia, 

havendo uma grande dificuldade na execução. Os gargalos principais são: atraso na 

fundação em hélice contínua, a execução da estrutura com pé direito duplo (afetando na 

fachada, alvenaria, gesso liso no teto e outros sucessores dependentes diretamente da 

estrutura bem feita), a baixa produtividade na alvenaria com blocos de concreto, baixa 

produtividade na execução de revestimento de gesso nas paredes e teto, (mudando 

posteriormente para reboco, devido à cultura local e falta de “gesseiros” especializados) e a 

fachada totalmente revestida com pastilhas. 

19) Das nove áreas de gerenciamento indicadas: integração de projetos, iniciação, 

escopo,  tempo ,  custos, qualidade,  recursos humanos, comunicação,  riscos e 

recursos. Quais influenciaram mais para o atraso do empreendimento e por qual 

motivo? 
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 As ligadas à restrição tripla ampliada (Tempo, Custo, Escopo e Qualidade, 

acrescentando a de comunicação). Mas a melhor resposta é integração, que abrange todas. 

Comentários: 

 É difícil escolher uma das áreas, tendo em vista que o atraso originado ocorreu 

em função de falhas de gerenciamento em todas as nove áreas citadas. Citando uma a 

uma, na integração de projetos diversos erros, chegando a executar estrutura sem o projeto 

de instalações elétricas. No âmbito da iniciação, um estudo mal elaborado da produtividade 

local.  

 No escopo ocorreu em alguns contratos como exemplo o de mármore e granitos 

que foi fechado sem considerar inclusas as mãos francesas e impermeabilização das 

pedras.  

No Tempo, pode ser citado diretamente o cronograma inicial da obra de 22 

meses para uma obra deste porte em Goiânia.  Custos, pode ser analisado o aumento de 

custo desordenado da mão de obra, devido a concorrência no mercado da região.    A 

Qualidade é afetada diretamente quando considerado o alto padrão em detrito a mão de 

obra desqualificada. Recursos humanos ocorreu uma grande rotatividade dos profissionais. 

 A análise do risco foi insatisfatória devido ao prazo estabelecido em função da 

produtividade de São Paulo por exemplo. Nos recursos a obra falhou bastante no 

planejamento destes, além das falhas ocorridas por descumprimento de prazo de entrega 

pelos fornecedores. 

20) A rotatividade de engenheiros que ocorreu na obra é um fator que influenciou no 

atraso do empreendimento? Isto teria como ser evitado? 

 Sim. Transparência e entendimento entre o que se propõe, em termos de metas 

e bonificações. Falha de comunicação e escassez de qualificação no mercado de trabalho. 

Comentários: 

 Os engenheiros que saíram da empresa, foram impulsionado por dois motivos 

básicos: mercado aquecido com muita oferta de emprego e pressão dos superiores pelo 

atraso da obra, causando-lhes stress e desmotivação. Ao saírem levaram consigo 

problemas que ficaram se solução, que com o passar do tempo caíram no esquecimento. 
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Em um período qualquer o problema volta a tona com extrema necessidade de ser 

resolvido, afetando ainda mais no prazo.  

 Os próprios fornecedores reclamam pelo fato de terem alertado futuros 

problemas ou falta de recursos para um engenheiro ou estagiário de engenharia que saiu da 

obra sem resolver. 

21) Você considera sua equipe eficiente?  

 Não. 

Comentários: 

 Em uma análise geral a equipe falha bastante em comunicação e planejamento 

das atividades. No estágio atual só “apagam o fogo” gerados pelo atraso. 

22) Como avalia a comunicação entre os integrantes da sua equipe?  

 Falha. 

Comentários: 

 Este é um ponto crítico na obra. A falta de comunicação causou grandes 

impactos e perdas na obra, passando o ambiente de trabalho para um estágio de entropia. A 

equipe comunica-se bastante por email, deixando os problemas na inércia muitas vezes. 

 O fato dos estagiários serem cada um “donos do seu negócio” (exemplo 

responsável pela alvenaria, reboco etc.) em um ponto de vista, ajuda na identificação dos 

responsáveis pelos problemas que surgem em cada atividade e cria um foco, no entanto 

esta organização não é muito respeitada, havendo divergências entre ordens passadas para 

os fornecedores.  A difusão de informação é bastante desordenada, no caso da obra que há 

uma estrutura com cinco estagiários de engenharia civil, dois engenheiros de produção, um 

coordenador de obras, uma arquiteta e uma estagiária de arquitetura. Existem muitas falhas 

na comunicação com a equipe administrativa e equipe de campo (encarregados, mestres e 

fornecedores).  As reuniões com toda a equipe são raras, acontecem geralmente quando há 

a visita da diretoria. Com o atraso acumulado e a falta de êxito nas diversas decisões e 

tentativas, fez com que o sistema perdesse a homeostase, propriedade auto-reguladora 

ideal para o sucesso nas tomadas de decisões e execução das metas propostas 

23) Qual sua opinião a respeito da hierarquia existente na equipe de gerenciamento? Há 

alguma mudança que poderia ser feita para aperfeiçoar o processo?   
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 Fala se muito em dar autonomia, porém percebe-se que a diretoria da 

companhia é centralizadora. Falta aprender a aplicar a arte de delegar. 

Comentários: 

 A hierarquia existente na empresa é do tipo vertical, ficando distantes 

coordenadores de obra e estagiários. Na prática há uma certa comunicação entre 

estagiários e coordenadores, mas limitada por respeito ao engenheiro de produção. Desta 

forma o coordenador fica limitado à visão e informações passadas pelo engenheiro de 

produção.   

 Uma estrutura ideal seria a horizontal em que o coordenador e superiores 

poderiam ser acessados pelo estagiário ou engenheiro de produção mais facilmente. Desta 

forma ocorreria uma melhor difusão de problemas e busca de soluções, sem receio de 

encontrar um culpado para o mesmo. 

24) Em sua opinião o processo de contratação de recursos e serviços é eficiente na 

empresa?   

 Não, deveria-se aplicar algo mais voltado para a realidade do mercado 

(flexibilização) e reforma no sistema trabalhista. 

Comentários: 

 O processo de contratação na empresa é bastante limitado a processos 

demorados que exigem o máximo de planejamento de recursos com 21 dias de 

antecedência na maioria dos serviços e materiais. Não há flexibilidade alguma para 

atividades que influenciam diretamente no atraso, caso seja necessário “pular” alguma 

etapa. O processo é sempre o mesmo para serviços: O engenheiro gera requisições de 

verbas no sistema SAP, de acordo com o item situado em um grupo de serviços já lançado 

no sistema. Elabora-se a concorrência, equalizando todas as necessidades e escopo do 

serviço, com pelo menos três concorrentes no quadro.  

 É enviado para o suprimentos com sede em São Paulo via malote (3 dias para 

chegar no destino). Deve se aguardado o período de negociação. Ao fechar com um 

fornecedor o suprimentos gera uma intenção contratual com o valor fechado da negociação. 

Em seguida deve-se elaborar o contrato do fornecedor ganhador da concorrência e enviado 

novamente para São Paulo.   
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 Às vezes o processo dura mais de trinta dias devido ao volume de obras da 

empresa no Brasil todo, concentrando todos os pedidos no suprimentos em São Paulo, 

dificultando as atividade essenciais da obra, já que o fornecedor só pode iniciar quando 

estiver com o contrato aprovado e pedido gerado no sistema. Diversas vezes serviços 

paralisam, por falta de recursos e atrasaram o cronograma da obra. No caso de uma 

empresa de menor porte, haveria uma flexibilidade maior para fechar a contratação ou 

compra de um recurso essencial para não atrasar o cronograma, já que é possível um 

contato direto com o diretor da empresa e uma maior flexibilidade. 

 Importante ressaltar que o processo de concorrência sendo demorado, permite 

que os participantes do quadro desistam da concorrência por não terem capital suficiente 

para aguardar todo o processo sem começar as atividades, dispensando outras 

oportunidades externas. Acabam na maioria dos casos desistindo da concorrência, ao 

encontrarem outras empresas com o processo rápido de contratação. No estágio atual 

infelizmente o fornecedor está escolhendo para quem irá fornecer um serviço.   

25) As obras da empresa são entregues com atraso? Se sim, por que?  

 Sempre. Porque não se planeja conforme fatos, dados e análises reais. 

Comentários: 

 Diversas obras da CIA sofrem com atraso, talvez pelo estudo inadequado de 

viabilidade, cronogramas irreais, falta de mão de obra e gerenciamento.  

26) Há uma correria no final de obra na tentativa de entregá-la no prazo? Há prejuízos 

por causa desta correria? 

 Sempre.  

Comentários: 

 Existe sempre uma iteratividade de atividade no final das obras. É um fato 

comum para obras sem um planejamento adequado e prazos irreais. Com esta correria 

surgem arremates e degradação do produto já concluído, influenciando diretamente na 

qualidade.   

 Como exemplo no serviço de portas de madeira foi instalado em uma fase da 

obra que tinha como predecessora a instalação de esquadrias de alumínio. Porém como 

este serviço estava atrasado, foi tomada a decisão de não respeitar o fluxo e “atropelar” o 
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serviço. O resultado final foi à ocorrência de inúmeros arremates nas portas de madeira 

devido ao vento e vandalismos por parte dos funcionários da obra.  Os prejuízos são difíceis 

de serem controlados quando existe esta correria final. 

5.1.3 Gestão de segurança da obra A 

27) Os profissionais da equipe tem conhecimento da NR-18? Se não, por que? 

 Sim, porém a equipe às vezes ignora a segurança em detrito ao andamento 

físico da obra. 

28) As normas são cumpridas na obra? Se não, por que? 

 De maneira geral sim. A equipe administrativa procura sempre orientar todos os 

funcionários a cumprir as normas de segurança. 

29) A obra tem multas do ministério do trabalho por negligência de empreiteiros?  A 

culpa é do gerenciamento da obra? Por que? 

 Sim. Os erros são sempre os mesmos. Defende-se o curto prazo (emprego) em 

contrapartida a credibilidade do profissional que sofre pressão (longo prazo). 

Comentários: 

 Pelo fato de terem passado um número grande de empreiteiros na obra, a obra 

teve bastante problema com o ministério do trabalho, devido a falta de pagamento por parte 

de empreiteiros, falta de documentação, funcionários irregulares na empresa etc. Ao iniciar 

qualquer serviço na obra é obrigatório a empresa contratada apresentar toda a 

documentação e  recolhimento dos seus impostos. Há uma retenção técnica feita em toda 

nota fiscal emitida, porém esta retenção é prevista apenas para garantir o término do serviço 

e não para suprir possíveis prejuízos devido a problemas trabalhistas. 

5.1.4 Questões gerais da obra A 

30) Quais os resultados mais importantes que a construtora/incorporadora espera da 

obra? Por quê? 

 Financeiro e imagem da companhia. 

31) Para obtenção destes resultados o que é necessário? 
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 Cumprir cronogramas apertados, dentro do custo e da qualidade esperada pelo 

cliente. 

32) Quais as competências principais devem ter o gestor (engenheiro residente da obra, 

Gerente da Obra, Diretor Técnico, Diretor Geral da Empresa) da obra para obtenção 

dos resultados citados? 

 Ser técnico, ter experiência, inteligência emocional e ser apaixonado pela 

profissão. 

33)  Você julga que tem as competências necessárias citadas?   Se sim, por que já                                                                                                       

 comprovou?) Se não, por que? 

 Não todas.  

34) A Escola de Engenharia, onde cursou, ensinou alguma coisa nestes requisitos de 

competência citados? 

 Não. Me formei pela UFG há 10 anos atrás. Percebo que tanto a grade curricular 

quanto a visão de coordenação do curso, são muito mais políticas do que preocupadas com 

a formação do profissional. Estenda esta observação também ao órgão fiscalizador (CREA-

GO). 

35) As construtoras onde trabalhou contribuíram para o desenvolvimento destas 

competências? Se sim, como? Se não, por que?   

 Não muito. 

36) O lucro é o resultado principal? Por quê? 

 O lucro, a velocidade e a sobrevivência no mercado. É a regra principal para 

qualquer empresa. 

Comentários: 

 O Lucro é o principal resultado que a empresa espera, porém se preocupa 

constantemente com outros fatores que levam ao lucro indiretamente. A imagem da 

empresa é muito importante e às vezes pelo fato de atrasar uma das suas obras coloca em 

risco sua imagem.  

37) Qual sua opinião a respeito da crise de mão- de-obra na construção civil atual? Isto 

afetou no atraso do empreendimento?  
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 Sim. Também na queda de qualidade. 

Comentários: 

 A mão de obra está escassa no mercado em Goiânia, insuficiente para atender a 

demanda, desqualificada, com empreiteiros sem o mínimo de perfil gerencial. A influência é 

clara, pois houve uma grande rotatividade de empreiteiros na obra, muitos faliram, outros 

saíram sem terminar o serviço. 

 No auge dos serviços de maior demanda do macro-fluxo (alvenaria, reboco, forro 

de gesso, cerâmica etc.), havia 22 empreiteiros diretamente ligados a empresa, nos serviços 

diários, com estimativa total de 360 funcionários. Como controlar tantos operários ao mesmo 

tempo? O orçamento da obra não prevê gente suficiente na administração da obra para o 

gerenciamento desta mão-de-obra. O fator agravante foi à falta de experiência dos 

empreiteiros. Impulsionados pela necessidade da construção civil, montaram sua empresa 

sem estudar o negócio e aproveitaram a procura desenfreada das construtoras que 

empreitam todos seus serviços. A adaptação aos processos e procedimentos da CIA foi 

extremamente complicada pela cultura da região, pois são processos e procedimentos 

executivos inovadores, nunca vistos na região.  

38) O que deverá ser feito para evitar um colapso nas próximas obras com crescimento 

acelerado da construção civil? Qual sua opinião a respeito da mão-de-obra própria? 

 Se eu tivesse a resposta, estaria rico. Talvez o colapso seja uma oportunidade 

necessária para mudança de mentalidade. Enxergar oportunidade em tempos de crise. 

Rever conceitos.  

Comentários: 

 Com a desqualificação e falta de mão-de-obra no mercado, o valor da mão-de-

obra será inflacionado pela oferta e procura. Desta forma as empresas terão que minimizar 

ao máximo os processos que dependem exclusivamente de mão-de-obra, procurando novas 

tecnologias, apoiadas na idéia de industrialização da construção civil. Os empresários já 

enxergam a mão-de-obra própria como uma saída de garantir sua rentabilidade, através do 

treinamento, valorização pessoal e incentivo ao trabalhador. 

39) Na questão da análise e viabilidade do empreendimento, como a empresa se 

posicionou em relação ao ajuste salarial da mão de obra de acordo com o 

SINDUSCON-GO, sendo o orçamento controlado pelo INCC? 
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 O empreendimento gera o VGV como referência no pré-orçamento. Fazemos 

uma revisão e aprovamos um novo orçamento (OI – orçamento inicial). 

Comentários: 

 Em todas as concorrências e contratações, os valores disponíveis no orçamento 

inicial (INCC base do período de elaboração), são reajustados através do INCC atual da 

concorrência. Desta forma não houve uma consideração coerente, tendo em vista que a 

taxa de reajuste salarial do SINDUSCON-GO variou em até 15% e o INCC 3%, ocorrendo 

um “furo” no orçamento. 

40) Os investidores do empreendimento com seu objetivo de controlar cada vez mais os 

fluxos de caixa na empresa atrapalham o andamento físico/financeiro da obra? 

 Sim. 

Comentários: 

 Na empresa há um departamento exclusivo para o órgão fiscalizador da bolsa de 

valores (SOX). Este departamento visita as obras do Brasil todo para fiscalizar e garantir 

que o dinheiro dos investidores não está sendo desviado do empreendimento. Desta forma 

há um controle interligado no SAP, onde são lançadas as requisições e geram os pedidos 

(verbas) para qualquer contratação na obra. Devido a este fato, os prazos de contratação 

devem ser respeitados, assim como a entrada do fornecedor para um determinado serviço  

41) Em sua opinião a pressão da diretoria da incorporação e construtora em relação ao 

cronograma e entrega do empreendimento prejudica o andamento físico da obra? A 

quebra de fluxo pode ser um exemplo desta pressão excessiva? 

 Concordo plenamente.  

Comentários: 

 A quebra de fluxo foi uma tomada de decisão errada e sob pressão da diretoria. 

Acreditava-se que poderia terminar a obra no prazo estabelecido, forçando a entrada de 

serviços sem considerar seus predecessores, para apresentar uma boa aparência 

(aparentar que a obra teve um andamento físico considerado para a diretoria).   

 Partindo da quebra de fluxo, começaram os problemas com mão-de-obra, falta 

de terminalidade, arremates, limpeza e degradação do produto já concluído. O retrabalho foi 

imenso na obra, devido a quebra do fluxo. Usando o mesmo exemplo da colocação de 
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portas sem esquadrias de alumínio, ocorreu degradação das portas devido ao vento. A 

entrada de pastilhas nas varandas sem a conclusão do reboco da fachada, tendo que voltar 

em todas as varandas para arrematar serviços que não poderiam ser concluídos sem o 

término do seu predecessor. 

42) Se fosse o diretor da empresa quais seriam as áreas que influenciaria e as decisões 

que tomaria para mudar o cenário atual da obra?  

 Seria menos tolerante às questões impostas pelas demais áreas, mas a visão 

holística (companhia) entraria em conflito com a fragmentada (obra). 

Comentários: 

 Prioridade no processo de contratação (influencia no suprimentos) da empresa, 

uma disponibilização de verba extra orçamentária para influenciar no processo de produção 

e contratação, além da liberação da contratação de mão de obra própria para  arremates 

finais para entrega dos apartamentos.  

43) Em âmbito geral mudaria algum setor ou área que considera desorganizada ou 

sobrecarregada na empresa 

 Sim. Faria a área de operações “novos mercados” mais próximos da região, para 

resolver o problema de comunicação. Logística. 

Comentários: 

 O Suprimentos deve ser melhorado, pois atende as obras da empresa no Brasil 

todo e está sobrecarregado. Deve haver mais profissionais qualificados neste departamento 

ou a fragmentação do departamento para o Estado onde a empresa possui obra.  

 Uma maior flexibilidade no departamento financeiro da empresa, que 

consideram uma nota fiscal como um simples papel que pode ser devolvido sem 

pagamento, por descumprimento de algum procedimento interno da empresa que pode ser 

relevado (Não relevam por estar vinculado a metas pessoais).  A devolução de uma nota 

fiscal implica diretamente na produtividade e na relação com os fornecedores e empreiteiros, 

pois a devolução é feita sem aviso prévio para tentar uma correção. A nota chega por 

malote uma semana depois, passando as vezes do prazo de conseguir emitir uma nova nota 

fiscal no prazo definido pelas normas da empresa (dia 1º ao dia 20 do mês) 
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 Implantação da planilha check para obtenção do PPC semanal, melhorando o 

processo de planejamento a curto, médio e longo prazo da empresa. Implantação do MS 

PROJECT no planejamento, no intuito de conseguir filtrar rapidamente as atividades a 

médio e curto prazo. Um treinamento para os engenheiros civis que não tiveram a 

oportunidade de ter conhecimento do programa no curso de graduação em suas instituições 

de ensino. 

44) Os engenheiros estão capacitados para fazerem a gestão de um canteiro de obras? 

Se não, por que? 

 Sim, porém devem melhorar sua capacidade de delegar tarefas, gerenciar 

pessoas e comunicação. 

45) Os engenheiros residentes têm as seguintes capacidades? 

- de liderança? 

 Sim. 

- de organização?  

Nem sempre. 

- para formação de equipe?  

Sim. 

- para delegar tarefas aos subordinados?  

Nem sempre. 

- para definir metas e prioridades?  

Nem sempre. Em função de mercado externo. 

46) Os Gerentes de Obras (chefe dos engenheiros residentes) têm as seguintes 

capacidades? 

- de liderança? 

  Sim. 

- de organização? 

 Nem sempre. 
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- para formação de equipe? 

 Sim. 

- para delegar tarefas aos subordinados?  

Sim.  

- para definir metas e prioridades?  

Nem sempre. 

47) Os Diretores das empresas  têm as seguintes capacidades? 

- de liderança?  

Sim. 

- de organização?  

Sim 

- para formação de equipe?  

Sim. 

- para delegar tarefas aos subordinados?  

Sim. 

- para definir metas e prioridades? 

 Nem sempre. 

48) Quais as maiores dificuldades que você vê para as empresas de Construção Civil 

executarem com  LUCRO as suas obras? 

Prefiro não responder, uma dica: Mudança Estrutural. 

Comentário: 

Crise da mão-de-obra na construção civil, concorrência entre as grandes 

empresas, exigência de prazos cada vez menores, controle do processo de planejamento e 

controle de produção, falta de fornecedores para atender a demanda de recursos e falta de 

gerenciamento de equipe.  
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5.1.5 Questões sobre Ciclo PDCA e Gestão da qualidade da obra B 

1)  O “P” (to plan – Planejar, projetos, padronização, procedimentos, novos processos 

construtivos) do ciclo PDCA é implantado? Há resultados positivos? Se não, por 

quê? 

 Sim, o “P” de Plan do ciclo PDCA é implantado na empresa. Todos os processos 

passam por análises detalhadas antes de serem aplicadas. O mais comum é o 

planejamento estratégico das obras que acontecem anteriormente ao lançamento de todos 

os empreendimentos com reuniões e registro das mesmas. As definições de projeto, escopo 

e particularidades são vistas todas nessa fase.  

 Podem existir, porém casos em que o planejamento não é feito ou feito de forma 

equivocada. Isso pode ocorrer em casos em que a tomada de decisão fica a cargo de 

Engenheiros residentes ou até mesmo de Engenheiros Junior. Isso mostra como alguns 

processos podem ser falhos, pois nem sempre esses Engenheiros contam com as 

competências necessárias e conhecimento do ciclo PDCA. Algo que requer treinamento e 

preparo por parte da organização. 

2)  O ”D” (to do – Treinar/capacitação dos profissionais e executar os processos) do ciclo 

PDCA é implantado? Como? Se não, por que? 

 Sim, os processos de treinamento e efetuação de processos é feito dentro da 

empresa. Sempre temos programas anunciados na Intranet, informando sobre fóruns e 

palestras para o pessoal administrativo sobre temas diversos. Além disso, existe o programa 

de treinamento de Engenheiros recém contratados, para que esses se familiarizem aos 

processos existentes dentro e fora do canteiro de obra. 

 Outro processo de planejamento existente é aquele feito dentro do canteiro de 

obra, para transmitir os procedimentos e normas de execução de serviços para a mão-de-

obra. É fato que nem sempre esse tipo de treinamento é eficaz devido a falta de 

escolaridade da classe trabalhadora que exercem as funções operacionais da obra. Dessa 

forma, o departamento de Recursos Humanos possui uma avaliação da eficiência dos 

treinamentos para garantir que os processos não tenham falhas. Isso se relaciona a fase de 

checagem do ciclo PDCA. 
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3)  O “C” (To Check – indicadores, auditar, verificar se foi feito o que foi planejado) do 

ciclo PDCA é implantado? Como? Se não, por que? 

 Sim, tanto nas obras como dentro dos processos administrativos da empresa, 

existem indicadores e auditorias que garantam a melhoria continua dos processos. Essas 

informações são disponibilizadas para todos dentro da organização e aberta a análise dos 

envolvidos nos processos e claro, da alta direção.  

 Os processos de auditorias fazem parte das rotinas periódicas da empresa. 

Todas as obras são auditadas internamente mensalmente e registradas as não 

conformidades ocorridas e as ações corretivas a serem tomadas. Isso garante a 

implantação dos certificados ISSO 9001 e PBPQ-H, assim como prevê a melhoria continua 

proposta por essas certificações.  

4)  Indicadores mensuráveis foram desenvolvidos para as empresas, projetos e obras? 

Como? Se não, por que? 

 Indicadores são levantados periodicamente para mensurar a eficiência dos 

processos dentro da empresa. Os indicadores mais importantes são efetuados mensalmente 

e disponibilizados para todos que tem acesso à intranet da empresa. Esses indicadores tem 

maior importância para a alta direção, pois é através deles que as tomadas de decisões são 

tomadas em relação a cada obra. 

 O controle de várias obras requer um sistema de indicadores precisos, por isso 

todos eles são avaliados e seguem procedimentos fechados de avaliação para que se possa 

retratar a realidade de cada um. Alguns desses indicadores são levantados através de 

auditorias especificas ou através da alimentação de medições feitas pelo pessoal da obra. 

 Os indicadores levantados mensalmente são: 

1) Índice de custo 

 O índice de custo consiste na relação entre o que foi gasto no período (no caso 

o mês) e aquilo que foi medido fisicamente através de percentuais e quantidades no 

orçamento.  

 Quando esse índice excede 1, indica que a obras está acima do custo, ou seja, 

esta se gastando mais do que aquilo que esta sendo executado na obra. Isso poderá ter 

uma reflexão no próximo índice, que é o índice de estoque, pois os gastos podem estar 
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excessivos por diversos motivos. O mais comum deles é o pagamento de insumos para 

serviços ainda a serem executados. Agregando assim um índice de estoque maior, pois 

como o insumo já foi pago, mas não está agregado fisicamente ao produto final, ele 

conseqüentemente se encontra em estoque.  

 Segue o gráfico de do índice de custo da obra ao longo dos meses: 

 

 Figura 5 – Gráfico de acompanhamento do índice de custo 

 Nos meses de março e abril o índice de custo excederam a meta que é de 1 

devido a compra e estocagem de diversos materiais que eram requisitos para serviços a 

serem iniciados e que devido a falta dos mesmos, a obra se encontrava atrasada em 

relação ao cronograma. 

Avaliação: A proposta da empresa condiz com o proposto no item 3.1.2 do 

trabalho no que se relaciona à proposição de indicadores para acompanhamento dos 

processos dentro da empresa para que se possa haver a correta tomada de decisão pelo 

gerente. 

2) Índice de estoque 

 O índice de estoque está relacionado ao acompanhamento de estoque de 

materiais não agregados ao produto final. Ou seja, avalia o valor dos materiais em estoque. 

Essa análise, é feita de forma a comparar o andamento financeiro da obra e o quanto de 

estoque a obra está possuindo. Dessa forma, não podemos avaliar o índice de estoque com 

uma avaliação logística e de movimentação da obra. O valor, avalia o quanto a obra está 

estocando e pagando antes de realmente ter a mão-de-obra disponível para utilização 

desses recursos. 
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 O cálculo do índice é feito com o valor de materiais em estoque, valor esse 

retirado do software de gerenciamento da empresa. Em seguida esse valor é dividido por 

um valor percentual de andamento da obra. 

 

Figura 6 - Gráfico de acompanhamento do índice de estoque 

 O gráfico demonstra a atual situação do estoque da obra. Nota-se que existem 

muitos materiais de valor agregado alto em estoque e ainda não incorporados a obra 

fisicamente. Isso ocorreu devido ao atraso na entrega e solicitação de diversos materiais 

que impactavam no andamento dos serviços e atrasavam a obra em seus serviços críticos, 

impactando no prazo final da obra. 

Avaliação: Um indicador de estoque representa um controle de custo e gerencia 

o cumprimento do planejamento de materiais exercido pela gerencia da obra.  

 Algo que viria a acrescentar no levantamento das informações seria a 

mobilidade desses materiais no desempenho da obra. Ou seja, medir como um material está 

sendo armazenado e estocado e o fluxo de sua movimentação. Garantindo assim as 

premissas de um verdadeiro planejamento de fornecimento e o real controle daquilo que se 

encontra em estoque na obra.  

 A área de tecnologias de informação fornece tecnologias nessa área para 

auxiliar o gerenciamento de estocagem de materiais e minimizar o período de estoque, 

transporte e conversão do material, seguindo as premissas da produção enxuta proposto 

por KOSKELA (1992).  

3) Índice de prazo 

 O índice de prazo consiste na avaliação do cumprimento das tarefas 

estabelecidas dentro de um período. Isso é analisado segundo o somatório de dias 

trabalhados de forma acumulada. Isso concretiza o quanto a obra está realmente 
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executando daquilo que será necessário para a conclusão das tarefas e para que se possa 

antecipar um possível atraso no índice de prazo auxiliar, que representa a posição da obra 

quanto a sua data de entrega.  

 

Figura 7 - Gráfico de acompanhamento do índice de prazo 

Avaliação: O levantamento de índices de prazos a serem cumpridos se 

relacionam com as proposições do item  4.4.2.5 segundo a referência:  

“A ação será a atividade reguladora do processo de produção. Isso 

será garantido através de relatórios e índices de acompanhamento 

da produção. Dando assim, informação para a gerencia de 

reprogramar atividades críticas que possam comprometer a 

seqüência das atividades e no atraso de entrega da obra 

(BERNARDES, 2001).” 

 A metodologia de proposição desse índice em específico ao ser levantado 

mensalmente, se relaciona bastante com a proposta de BERNARDES (2001) e BALLARD 

(2000), pois estabelece um plano de médio prazo e o acompanhamento do mesmo através 

de índices. Isso é conhecido como segundo BALLARD (2000) como um plano lookahead, 

pois evidencia problemas ocorridos no processo de produção e os antecipa, criando uma 

“blindagem” à incertezas no processo de produção. 

 Isso é evidenciado no cálculo do indicador de prazo, pois ele é feito da seguinte 

forma:  

 Exemplo: Somando o total de dias trabalhados em todos os serviços chegamos 

ao total de 1000 dias. 
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 Na medição de abril a obra teria que ter executado 200 dias de trabalho ou seja, 

20% do total de dias de trabalho. Porém executou 180 dias, 18%. Sendo assim, o ITA 

(índice de trabalho acumulado) é de -2%.  

 Significando que até a presente medição a obra está 2% atrasada em relação ao 

total de dias trabalhados. 

 Isso complementará a interpretação do índice de prazo auxiliar que representa 

apenas a distorção da data final do planejamento. 

4) Índice de replanejamento 

 O índice de replanejamento consiste na avaliação do percentual de tarefas que 

foram estabelecidas pela equipe de administração. Isso avalia o que está sendo proposto 

pela linha de base, sendo que se considera apenas aquilo que está  

 

Figura 8 - Gráfico de acompanhamento do índice de replanejamento 

5) Índice de prazo auxiliar 

 Esse índice é a avaliação total dos serviços da obra e o seu andamento de 

acordo com o cronograma, ou seja a data final da obra. Assim, as atividades são medidas a 

partir de suas datas e vinculações da linha de base. Tendo dessa forma, um indicador em 

dias de quando a obra realmente será concluída com o acompanhamento periódico do 

cronograma através de medições. 
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Figura 9 - Gráfico de acompanhamento do índice de prazo auxiliar 

 O indicador de prazo auxiliar da obra serve de parâmetro compensatório a 

definição da situação atual da obra em relação ao seu prazo.Isso se evidencia pela 

diferença entre os índices de prazo e o índice de prazo auxiliar. Pois, a obra pode estar 

pouco atrasada quanto aos serviços a serem executados no mês planejado. Porém, aquelas 

tarefas não realizadas, deverão sem cumpridas em um período posterior, assim 

evidenciando um fator de tarefas acumuladas que não é tratado no índice de prazo auxiliar, 

mas é mostrado no índice de prazo. 

 Ao interpretarmos as atividades medidas e aquelas pertencentes ao caminho 

crítico da obra, avalia-se que a obra não mais se encontra em atraso, como era notado nos 

meses de janeiro e fevereiro. Isso foi possível com a criação de uma rotina de reuniões 

semanais e o estabelecimento de metas para o cumprimento do que era necessário ao 

período. Nesse período foi proposto o levantamento de outro índice auxiliar chamado PPC 

(Percentual Planejado Concluído). Isso iniciou uma rotina de levantamento de problemas e 

tarefas a serem cumpridas pelas equipes, assim como já era feito semanalmente. O índice, 

em primeira vista não auxiliou tanto em uma interpretação da posição de prazo da obra. O 

indicador de prazo, replanejamento e de prazo auxiliar são mais fieis à realidade. Porém, 

foram abertas novas perspectivas para o acompanhamento da obra e identificação dos 

problemas ocorridos. 
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Figura 10 – Acompanhamento de índices PPC 

Avaliação: O levantamento do indicador PPC é também proposto pelos autores 

BERNARDES (2001) e BALLARD (2000), como citados nos itens 4.4.2.5 do presente 

trabalho. O indicador é uma ferramenta útil para interpretação de dados, porém o mais 

importante conceito adotado pela obra que também é discutido no trabalho daqueles 

autores, é a idéia de acompanhamento dos serviços em fases distintas e ao mesmo tempo, 

acompanhando os pontos críticos e problemas que levem ao não cumprimento do prazo 

final da obra. 

 A avaliação do índice de prazo, índice de replanejamento e índice de prazo 

auxiliar vem agregar mais valor a interpretação da realidade da obra, pois o acúmulo das 

tarefas que são mostrados no índice de prazo, podem não ser evidenciados no presente 

momento no índice de prazo auxiliar (data final), e com a interpretação do indicador de 

replanejamento, pode-se avaliar se esse atraso é possível de ser retirado ou quais serão as 

atitudes a serem tomadas. 

6) Índice de qualidade 

 O índice de qualidade mede a avaliação do processo de checagem dos serviços 

propostos no ciclo PDCA. Os serviços são acompanhados através de fichas de verificação 

impressas, checadas no local descrito e após a liberação do serviço, armazenados na obra. 
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A auditoria das fichas de verificação de serviços é o processo avaliador do cumprimento 

desse processo. A audição do processo é feito por amostragem e avaliado pelo auditor 

interno da empresa. Geralmente esse auditor consiste em um Engenheiro residente de outra 

obra não sendo a obra sendo auditada. 

 

Figura 11 - Gráfico de acompanhamento do índice de qualidade 

 Os indicadores indicados, mostram os resultados de auditorias do item fichas de 

verificação de serviço na ISO 9001. A fidelidade desse indicador é questionável. 

Primeiramente pela natureza da coleta de dados, que é feita por amostragem das fichas 

fechadas no mês anterior a presente auditoria. Outro fator que compromete a realidade do 

indicador é o fato de os serviços já auditados e concluídos, não são auditados e 

frequentemente não é fiscalizado a ação corretiva em não conformidades documentadas 

anteriormente. Aumentar o rigor na fiscalização não é a única solução para a situação do 

sistema. A realidade é que o sistema é ineficiente e rudimentar. O preenchimento e 

checagem das fichas é frequentemente falho e em certos casos feito apenas pela ocasião 

do processo de auditoria, não retratando a realidade do que é relatado no documento de 

checagem. A forma de dinamizar o sistema, é automatizá-lo e criar ferramentas ágeis aos 

responsáveis pela fiscalização e definição dos serviços quando serão abertos e quando a 

terminalidade dos mesmos é efetivada. 

7) Índice de 5s / segurança / meio ambiente e saúde 

 O índice de SSMS como é conhecido, é feito por um departamento único da 

empresa. Nesse índice são avaliados itens de 5S, ou seja, limpeza, organização, higiene, no 

canteiro e cumprimento das normas estabelecidas pela empresa. São avaliados também 

itens de segurança segundo o que está na NR-18. Além disso, existem avaliações quanto 

ao comprometimento da obra com as definições ambientais da empresa. Em seguida, é feito 

uma média para se avaliar como um todo tais itens. 
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 A melhoria nos processos é garantida através de planos de ação propostos 

periodicamente, juntamente com o resultado do indicador. Assim, define-se metas e 

necessidades para que a obra se adéqüe aos conceitos de 5 S, segurança e meio ambiente 

necessários. 

Avaliação: O indicador de segurança, organização e saúde cumpre as 

premissas da proposta do item 1.4 do Capítulo Necessidades de uma Construtora, quanto 

ao cumprimentos da NR-18 e a empresa vai além dos propósitos do trabalho e evidencia a 

preocupação com fatores ecológicos a serem controlados no processo de produção de 

obras da empresa. 

8) Índice de acidentes com afastamento no ano 

 O número de acidentes com afastamentos acorridos na obra. 

 Felizmente, possuímos esse índice zerado durante toda a obra. 

5) Listas de verificação de serviço foram criadas para inspecionar a qualidade dos 

materiais e serviços, assim como controles ambientais e de segurança para 

monitorar processos e mitigar riscos e impactos? Como? Se não, por que? Há 

resultados positivos? Se não, por que?  

 Sim, existem fichas de verificação de serviços para inspeção e controle da 

qualidade dos serviços. O processo de controle da qualidade da empresa, anteriormente era 

feito em fichas impressas e armazenadas na obra. Atualmente, esse processo foi 

automatizado e digitalizado para melhor controle da direção na avaliação dos mesmos. 

Porém, na obra estudada, o processo ainda era o convencional, deixando algumas falhas no 

acompanhamento e gerenciamento dos serviços. Nas próximas obras espera-se eliminar 

essas dificuldades com um processo de checagem mais ágil e dinâmico com a utilização de 

palmtops contendo as FVS’s (Fichas de verificação de Serviço) em formato digital. 

 Avaliação: A auditoria do processo de checagem dos serviços consiste em uma 

etapa essencial do ciclo PDCA descrito no item 3.2.1 do trabalho. Esse procedimento 

garantirá além da manutenção do certificado da ISSO 9001 e PBPQ-H, a eficiência dos 

serviços e a qualidade no produto final. É conhecido que algumas falhas podem existir no 

processo de checagem por  falta de praticidade no processo de checagem ou na falta de 

competência dos responsáveis pela checagem. A melhoria desse processo, só será possível 

com a eliminação desses obstáculos. 
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6)  O “A” (To Action – analisar e corrigir os resultados) do ciclo PDCA é implantado? Se 

não, por que? Se sim, há análise e interpretação dos levantamentos feitos na fase do 

“To check”? Há levantamento de desvios em relação àquilo que foi planejado e são 

interpretados? Como? Se não, por que?  Os diretores e gestores dedicam o tempo 

necessário a essa análise, à identificação das causas que originaram as falhas e à 

implementação de ações corretivas, preventivas e de melhoria? Há resultados 

positivos? Se não, por que?     

 A análise de dados é feita constantemente no dia-a-dia da obra. A maior 

prioridade da equipe administrativa é com base nessas análises, ter tomadas de decisão 

precisas e concisas para o bom desempenho da produção da obra. A equipe é 

constantemente bombardeada com perguntas e relatórios de desempenho tais como: O 

material da equipe está na obra? Os requisitos para a continuidade dos serviços estão 

sendo atendidos, pedidos de materiais feitos com antecedência, gerenciamento das equipes 

são feitas através de reuniões semanais com metas estabelecidas semanalmente? Todos 

esses fatores influenciarão no atendimento e melhoria dos indicadores que mensuram as 

informações necessárias da obra para a alta direção. Assim, tem-se o atendimento dos 

requisitos necessários e a melhoria dos processos é garantida.  

7)  Qual sua opinião a respeito do ciclo PDCA? O ciclo funciona de forma efetiva na 

nossa obra? 

 A rotatividade do ciclo é bem abrangente e engloba diversos fatores a serem 

analisados caso a caso de forma detalhada. Porém, a intenção da organização é de propor 

um sistema ágil e eficiente para a equipe conseguir se alinhar nos propósitos finais que são 

a entrega da obra dentro do prazo, custo e da qualidade. O ciclo PDCA quando estudado de 

forma detalhada pode não ser 100% eficiente, mas é a melhor metodologia que a empresa 

já utilizou e têm experiência. Apesar disso, o sistema possui falhas.  

8)  Na entrega da obra poderão ter alguns problemas relevantes provenientes de falhas 

anteriores? Cite os principais problemas que poderão vir a ocorrer nesta fase. 

 O principal problema que afeta a obra no momento, é a grande quantidade de 

tempo perdida com retrabalho e manutenção da qualidade. Esses fatores, poderão agravar 

as  
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9)  A Empresa tem um SGQ implantado e mantido segundo a norma ISO 9001? Se não, 

por que? 

 Sim, a empresa possui SGQ implantado segundo a norma ISSO 9001 e PBPQ-

H. 

10) Por que a Empresa decidiu implantar a norma ISO 9001? 

 A empresa preza pelo controle da qualidade e melhoria nos processos 

existentes dentro da organização. Assim, possui certificação ISSO 9001 e PBPQ-H e 

interpreta tais certificações além de um conceito “marqueteiro” e sim de melhoria nos 

processos. 

11)  Os resultados obtidos a partir da implantação da norma  ISO 9001 estão dentro do 

esperado? Por que? Se não, por que? 

 Existem sim falhas no ciclo PDCA, isso afeta diretamente a vigência da ISSO 

9001. Os processos existentes dentro da obra são amarrados a procedimentos e normas 

documentadas e formalizadas. Porém, sabemos que os envolvidos no controle do sistema, 

em grande parte não tom a consciência dessas normas e procedimentos. É por tal motivo 

que auditorias após auditorias continuam-se identificando as mesmas não conformidades. A 

tomada de decisão nessa situação é incentivar o conhecimento das necessidades aos 

engenheiros e outros colaboradores do sistema.    

12)  A aplicação do requisito “MELHORIA CONTÍNUA” é implantado e mantido? 

Funciona? Se não, por que? 

 A melhoria contínua é uma das maiores diretrizes nas decisões tomadas pela 

organização e pelo sistema adotado. As falhas estão sempre sendo identificadas e soluções 

para as mesmas são constantemente discutidas. A cobrança no funcionamento do sistema e 

na incorporação dos conceitos, tanto do ciclo PDCA, quanto de qualidade para a equipe 

gerencial é constante e incessante. Os resultados são obtidos em certos períodos, em 

outros pode-se notar ineficiências não no sistema, mas sim na equipe quanto ao papel que 

ela deve exercer. Uma das maiores dificuldades se encontra nesse item, também tão 

batalhado em outras empresas.  
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5.1.6 Questões sobre planejamento e controle da obra B 

13) Houve uma preocupação adequada por parte da diretoria, no grupo de processos de 

iniciação do projeto, como orçamento, coleta de informações locais, viabilidade do 

empreendimento entre outros?  Se sim, existiram falhas nesta etapa? Por quê? Se 

não, por que? 

 Sim, houve uma preocupação da diretoria no grupo de processos de iniciação do 

projeto. Foi elaborado um orçamento detalhado para acompanhamento dos gastos na obra 

e controle de custos. As informações necessárias para definição do estudo de viabilidade e 

execução do empreendimento. Existem procedimentos documentados e controlados para a 

realização desses estudos e a definição do escopo do projeto. Isso é tratado com extremo 

cuidado pela direção e nas definições iniciais de cada empreendimento da empresa, tais 

como compatibilização entre projetos, estudo de viabilidade do empreendimento, 

orçamentação e elaboração de cronograma de acompanhamento. Alguns desses serviços 

são realizados  por empresas terceirizadas líderes de mercado em suas áreas. 

14) Existiu uma preocupação com sistemas de planejamento adequado para o tipo da 

obra? Cite técnicas utilizadas no processo. Se não, por que? 

 Sim, existe uma preocupação quanto ao sistema de planejamento adotado. 

Atualmente as obras são controladas com cronogramas de longo prazo elaborados no 

software de gerenciamento MS-Project. Além dessa ferramenta, a obra tem instruções 

dadas e acompanhadas para realizarem reuniões semanais e mensais para 

acompanhamento e definições de cronograma. Isso garante a identificação de problemas e 

em conjunto são definidas as atitudes a serem tomadas para que as metas sejam cumpridas 

e o andamento do plano mestre seja efetivado. 

15) O modelo do controle da produção e do processo de planejamento foi elaborado a 

longo, médio e curto prazo? Se não, por que? 

 Sim, como explicado nas perguntas anteriores, o planejamento é uma etapa que 

possuem indicadores específicos e relativamente precisos para o acompanhamento da obra. 

O planejamento de longo prazo é elaborado no MS-Project e em seguida atualizado 

mensalmente através de medições físicas. O acompanhamento dos requisitos é feito 

através de reuniões semanais e mensais com os elaboradores do processo de planejamento 
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para definição das ações a serem tomadas. A filosofia adotada dentro do canteiro de obras 

é a de sempre ter em mente os requisitos de mão-de-obra e materiais para o andamento da 

produção. 

 Existe também um acompanhamento das tarefas a serem cumpridas em 

períodos curtos. O cumprimento dessas tarefas levanta um índice chamado PPC 

(Percentual Planejado Concluido) que funciona em conjunto com o levantamento de 

problemas ocorridos no não cumprimento das tarefas previstas. Esses índices são anexados 

aos índices de acompanhamento do planejamento de cada obra.  

Avaliação: O conceito de planejamento a médio e curto prazo é implementado 

dentro da organização. Porém, evidencia-se uma falta de aplicação dos conceitos da nova 

filosofia de produção apresentada no Capítulo 4 do presente trabalho, como o JIT (Just in 

Time). Isso é comprovado pela ausência de planejamento nos processos de fluxo entre as 

atividades existentes. Isso acaba gerando transtornos na obra e aumento de perdas nos 

processos que não agregam valor ao produto final, apesar da implementação da técnica de 

last planner adotada. Tem-se com isso, aberturas que possibilitam falhas no controle da 

qualidade do produto final. 

16)  É levantado algum índice que permite avaliar o percentual do planejado x realizado? 

Se não, por que? 

 Sim, os índices levantados são aquelas já apresentados na pergunta “4”, sendo 

eles os indicadores dos itens 3,4 e 5. Índice de prazo, índice de replanejamento e índice de 

prazo auxiliar.  

17) Qual a sua opinião a respeito do cronograma elaborado no MS PROJECT ? Se não 

utiliza por quê? 

 O cronograma elaborado no MS Project atualmente cumpre seu papel no 

acompanhamento das atividades a longo prazo e no levantamento de indicadores e 

relatórios de acompanhamento muito úteis. 

18) No processo de execução de serviços houve falhas? Cite as falhas que achar mais 

relevante que atrapalhou o andamento do projeto. 
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 Existiram falhas no processo de checagem e desenvolvimento das atividades. 

Isso consequentemente gera retrabalho, uma atividade que não gera valor ao produto final. 

19) Das nove áreas de gerenciamento indicadas: integração de projetos, iniciação, 

escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e 

recursos. Quais influenciam mais para o atraso dos empreendimentos e por qual 

motivo? 

 A área de riscos e recursos com certeza é a área de maior importância para a 

entrega de uma obra no prazo. Isso vem de uma avaliação de como a equipe se comporta a 

ocorrência da falta de materiais e requisitos para a produção. O rendimento de uma equipe 

está muito relacionada a sua motivação e sucesso nas suas metas. Quando diversos fatores 

impedem a ocorrência desses itens, a produção não evolui e acaba se criando uma inércia 

do não cumprimento das metas. A produção parece se acomodar com o atraso e não 

existirem atitudes para a reversão do quadro. 

20) A rotatividade de engenheiros que ocorreu na obra é um fator que influenciou no 

atraso do empreendimento? Isto teria como ser evitado? 

 A rotatividade de engenheiros dentro de uma empresa de engenharia é natural, 

pois com o mercado em alta e o aparecimento de ofertas e recursos para os engenheiros é 

inevitável. O que se pode avaliar quanto a essa modificação é que a comunicação por vezes 

é falha dentro de uma equipe já bem formada e consolidada. Quando existe a ocasião de 

uma rotatividade muito grande dentro da mesma, criam-se diversos fatores de risco devido a 

falhas na comunicação.  

 A melhor forma de evitar isso é através de um bom gerenciamento de pessoas. 

21) Você considera sua equipe eficiente?  

 Em partes a equipe da obra é consolidada e compromissada com seus objetivos. 

Por alguns motivos, grandes falhas ocorrem dentro das atividades quando elas estão muito 

concentradas em um individuo apenas. Isso leva ao aumento de riscos e conseqüentes 

falhas nos processos, deixando a produção a mercê de atrasos e complicações.  

 Isso pode ser controlado através de um bom aconselhamento e treinamento da 

equipe, um papel que é exercido dentro da empresa de forma geral, isso devido a 

importância desse item. Porém, existem medidas que poderiam ser tomadas dentro da 
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organização para se cercar ainda mais o conceito que deve estar inserido nos engenheiros 

da empresa e aqueles que são iniciantes na função. 

22) Como avalia a comunicação entre os integrantes da sua equipe?  

 A comunicação entre a equipe é um dos fatores que comprometem o 

desenvolvimento de muitas atividades. Parece ser um item simples e fácil de ser resolvido, 

porém a necessidade da equipe é tratada de formas diferenciadas por cada membro. Muitas 

das vezes, existe uma inércia quanto a tomada de decisões e solução de problemas. Os 

indivíduos envolvidos em um processo nem sempre se comprometem a concluir cada 

processo de forma adequada.  

23) Qual sua opinião a respeito da hierarquia existente na equipe de gerenciamento? Há 

alguma mudança que poderia ser feita para aperfeiçoar o processo?   

 A hierarquia existente na equipe é bem definida e funcional. As atividades são 

delegadas para aqueles que estão adeptos a cumpri-las. Em certos casos, a verticalização 

dessa hierarquia é quebrada e tratada de forma horizontal, com membros de posições 

diferentes administrando os processos com um todo. Porém, esses momentos são 

esporádicos e não consolidados na cultura da empresa. 

 Caso isso fosse implementado de forma mais concreta, os processos poderiam 

ser otimizados, apesar do grande investimento necessário para que as mudanças fossem 

consolidadas. 

24) Em sua opinião o processo de contratação de recursos e serviços é eficiente na 

empresa?   

 Sim, o processo de contratação de serviços e recursos é relativamente eficiente. 

Ele poderia ser analisado de uma forma a agilizar solicitações de menor valor. Porém, se 

isso fosse efetuado, a abertura poderia gerar atitudes imprudentes e até mesmo criminosas.  

 Seria necessário um investimento em um sistema mais seguro, para que a sua 

eficiente fosse viabilizada. 

25)  As obras da empresa são entregues com atraso? Se sim, por que? 

 Em geral, existe uma grande disparidade dentro da situação das diferentes 

obras na empresa. Isso ocorre, em grande parte pela heterogeneidade dentro da equipe de 

engenheiros da empresa. Alguns com maior determinação, experiência e até mesmo 
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inteligência, conseguem obter melhores resultados que outros gerentes que não possuem 

aquelas características.  

 Porém, todos da organização tem a disposição os mesmos recursos e 

ferramentas. Cabe assim, a empresa disponibilizar uma melhor difusão dessa informação 

para que os resultados se homogeneízem.   

26)  Há uma correria no final de obra na tentativa de entregá-la no prazo? Há prejuízos 

por causa desta correria? 

 Em casos específicos, existe uma aceleração exorbitante da produção para se 

alcançar metas acumuladas e não cuidadas anteriormente. É dessa maneira que podem 

existir casos de “atropelamento” de cuidados como qualidade, custo e segurança.  

 Porém, esses resultados são sempre gerenciados pela direção e assim tratados 

de forma pontual para o caso de medidas críticas e que comprometam o produto final 

entregue ao cliente final. 

5.1.7 Gestão de segurança do trabalho da obra B 

27)  Os profissionais da equipe tem conhecimento da NR-18? Se não, por que? 

 Os profissionais são instruídos e avaliados quanto ao conhecimento das normas 

de segurança do trabalho de forma incessante. Isso serve para garantir que a equipe tenha 

todas as medidas e todas as tomadas de decisões inconscientemente inseridas no dia-a-dia 

da obra, garantido o andamento da produção sempre com prioridades nesses requisitos. 

28)  As normas são cumpridas na obra? Se não, por que? 

 Existe um departamento da empresa específico para a fiscalização e 

cumprimento das normas de segurança em todas as obras da empresa. Porém, existem 

casos em que a equipe de gerenciamento por irresponsabilidades e descompromissos, 

permitem certas atividades irregulares e comprometedoras da segurança dos trabalhadores.  

29)  A obra tem multas do ministério do trabalho por negligência de empreiteiros?  A 

culpa é do gerenciamento da obra? Por que? 

 A obra não possui multas do ministério do trabalho. 
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5.1.8 Questões gerais da obra B 

30) Quais os resultados mais importantes que a construtora/incorporadora espera da 

obra? Por quê? 

 Os resultados que a empresa construtora espera da obra são justamente os 

itens relacionados no trabalho. Obras entreguem dentro do prazo, custo, qualidade e 

segurança. Isso é uma constante para as maiores empresas construtoras atuantes no 

mercado, pois será  com a eficiência desses itens que seu produto final terá diferenciação 

no mercado. 

31)  Para obtenção destes resultados o que é necessário? 

 Existir bons administradores por trás do gerenciamento da produção é um dos 

primeiros requisitos para uma obra com sucesso. Isso está bem relacionado ao preparo 

daqueles profissionais que enfrentarão a realidade de uma obra.  

 Outro fator, não menos importante, é possuir investidores confiáveis e um 

produto adequado ao mercado. Para isso existem os processos de iniciação do projeto, para 

então avaliar se será mesmo viável determinado produto. 

32)  Quais as competências principais devem ter o gestor (engenheiro residente da obra, 

Gerente da Obra, Diretor Técnico, Diretor Geral da Empresa) da obra para obtenção 

dos resultados citados? 

 Todos os profissionais relacionados necessitam ter qualidades de 

gerenciamento para que sejam bem sucedidos nas suas funções obtenção dos resultados 

esperados para as obras gerenciadas. A capacidade de exercer funções através de 

terceiros é uma das perícias mais requisitadas na chefia de qualquer organização. 

 Os engenheiros residentes são aqueles que já passaram por experiências 

anteriores de gerenciamento e tem uma carga técnica-administrativa, como planejamento, 

controle, avaliação. Tudo isso já consolidado para a tomada de decisões e alcance dos 

objetivos, falta a esse apenas maior curiosidade e comprometimento para alcançar a função 

de um Gerente de Obra. 

 O Gerente de obra será o líder de uma equipe. Assim, é imprescindível a 

capacidade de liderança e motivação dos integrantes da equipe para o alcance das metas. 
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Deve ser também apto a solucionar os problemas de forma eficaz, propondo o caminho a 

ser tomado por todos. 

 Um Diretor técnico de uma empresa deve se empenhar em desenvolver técnicas 

e avaliar as equipes e a forma de gerenciamento das metas para que cada função seja 

exercida de forma otimizada. Assim, deve ser um profissional experiente e conhecedor da 

realidade dos conceitos de produção, planejamento, gerenciamento e sempre estar aberto a 

novas tecnologias e procedimentos que possam trazer eficiência e objetividade dos 

processos. 

 O Diretor geral de uma empresa deve possuir todas as qualidades já citadas e 

em compensação o capital de iniciação de todos os processos.  

33)  Você julga que tem as competências necessárias citadas? Se sim, por que (já 

comprovou?) Se não, por que? 

    Estou no cargo de Gerente de obras há pouco tempo, porém através da 

avaliação dos índices e da avaliação da realidade das obras sob meu gerenciamento, posso 

afirmar que possuo todos os requisitos necessários. 

34)  A Escola de Engenharia, onde cursou, ensinou alguma coisa nestes requisitos de 

competência citados? 

  Muitas das noções de como a Construção Civil são tratadas no mercado, foram 

inicialmente absorvidas no curso de graduação. Porém, a realidade de como esses 

conceitos são tratados e desenvolvidos no mercado de trabalho, vieram da experiência de 

estágios e na busca do desenvolvimento profissional com atuação em outras empresas do 

ramo. 

35)  As construtoras onde trabalhou contribuíram para o desenvolvimento destas 

competências? Se sim, como? Se não, por que? 

    Sim, as competências que um profissional adquire em sua carreira esta muito 

relacionada ao reflexo dos líderes e gestores aos quais está submetido no inicio da carreira. 

A iniciação da carreira com grandes líderes e pessoas de sucesso levou ao enriquecimento 

profissional de minha carreira. 

    Além desse fator, a própria experiência em mercados variados e o contato 

constante com a realidade da função, contribuem para o desenvolvimento profissional. 
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36) O lucro é o resultado principal? Por quê? 

    Não, pois o lucro é a satisfação oriunda do trabalho. 

37) Qual sua opinião a respeito da crise de mão de obra na construção civil atual? Isto 

afetou no atraso do empreendimento?  

    A realidade é que pessoas disponíveis à exercer a função não faltam. O que 

falta é o treinamento por parte das empresas no desenvolvimento de profissionais melhor 

qualificados. Deixando o mercado, com excesso de mão-de-obra desqualificada e escassez 

de mão-de-obra qualificada. 

       

38) O que deverá ser feito para evitar um colapso nos próximos anos com crescimento 

acelerado da construção civil? Qual sua opinião a respeito da mão-de-obra própria? 

    Por existir uma grande deficiência da mão-de-obra terceirizada, quanto as 

responsabilidades e aqueles mesmos requisitos que um gerente de obra necessita, as 

construtoras se encontram sujeitas a falta de liderança, capacidade de formação de equipes, 

motivação e responsabilidades por parte dos empresários dessas empresas. 

    Por tais motivos, aqueles aspirantes a empresários que não possuem formação 

adequada, seguem em um ciclo vicioso de inconformidades aos requisitos necessários às 

empresas construtoras e gestoras do produto final. A maior tendência é de essas 

inconformidades trazerem problemas e desgastes à empresa gerenciadora que acaba 

perdendo tempo e dinheiro exercendo funções e tarefas que pela lógica de um serviço 

terceirizado, não deveria existir.  

 O mercado pede por profissionais qualificados que sejam aptos a gerenciar a 

mão-de-obra própria e desenvolver os processos sem perdas, com qualidade e custos 

adequados. 

39) Na questão da análise e viabilidade do empreendimento, como a empresa se 

posicionou em relação ao ajuste salarial da mão de obra de acordo com o 

SINDUSCON-GO, sendo o orçamento controlado pelo INCC? 

 O orçamento é apenas regulado segundo o INCC, assim as correções relativas à 

mão-de-obra nos contratos de empreiteiros são corrigidas segundo esse índice que 

representa a forma de inflação na construção civil. 
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 No caso de especificações relativas a serviços corrigidos no sindicado, a 

diferença presente deverá ser ajustada segundo o orçamento e no caso de negociações, 

será aprovado pelo diretor geral, mediante a aprovação de um novo orçamento. 

40) Os investidores do empreendimento com seu objetivo de controlar cada vez mais os 

fluxos de caixa na empresa atrapalham o andamento físico/financeiro da obra? 

 Não. 

41) Em sua opinião a pressão da diretoria da incorporação e construtora em relação ao 

cronograma e entrega do empreendimento prejudica o andamento físico da obra? A 

quebra de fluxo pode ser um exemplo desta pressão excessiva? 

 Parcialmente, pois a diretoria espera que a obra seja entregue dentro do prazo 

sim, porém não se esquecendo dos outros requisitos que são: custo, qualidade e segurança. 

42) Se fosse o diretor da empresa quais seriam as áreas que influenciaria e as decisões 

que tomaria para mudar o cenário atual das obras?  

 As decisões que tomaria seriam as mesmas que já são tomadas pela diretoria 

atual. 

Avaliação: A alta diretoria se interessa por fatores mais específicos, tais como 

onde estão acontecendo gargalos na obra para o cumprimento das tarefas. Quais fatores 

afetam os indicadores levantados periodicamente para se obter o resultado final. Uma 

grande defasagem que a empresa possui é o baixo investimento em equipamentos e 

análises técnicas da realidade de um canteiro de um canteiro de obra. A forma de controlar 

e monitorar aqueles serviços que possuem deficiências é ineficaz, tais como as fichas de 

verificação feitas manualmente com um controle superficial e fora da realidade do que é 

proposto. 

 A utilização de equipamentos tradicionais como elevador de carga com cabo de 

aço apenas para transporte de materiais inviabiliza por vezes a movimentação da mão-de-

obra e materiais em excesso.  

43) Em âmbito geral mudaria algum setor ou área que considera desorganizada ou 

sobrecarregada na empresa? 

 O setor de suprimentos da empresa, se desenvolve de forma muito burocrática e 

pouco eficiente para o atendimento do fluxo das obras. Geralmente os materiais necessários 
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devem ser negociados e fechados pelas obras, sendo que o departamento responsável 

raras vezes tem a ciência da realidade da obra. 

44) Os engenheiros estão capacitados para fazerem a gestão de um canteiro de obras? 

Se não, por que? 

 O gerenciamento de um canteiro é um item pouco analisado pela equipe técnica, 

deixando a cabo essa tarefa ao mestre de obra. Assim, depende-se muito das competências 

do profissional que ocupa essa posição e não de um verdadeiro estudo das possibilidades e 

necessidades da obra. 

45)  Os engenheiros residentes têm as seguintes capacidades? 

- de liderança? 

Não. 

- de organização? 

Parcialmente. 

- para formação de equipe? 

Não. 

- para delegar tarefas aos subordinados? 

Parcialmente. 

- para definir metas e prioridades? 

Parcialmente. 

46)  Os Gerentes de Obras (chefe dos engenheiros residentes) têm as seguintes 

capacidades? 

- de liderança? 

Sim. 

- de organização? 

Sim. 

- para formação de equipe? 

Sim. 
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- para delegar tarefas aos subordinados? 

Sim. 

- para definir metas e prioridades? 

Sim. 

47)  Os Diretores das empresas  têm as seguintes capacidades? 

- de liderança? 

Sim. 

- de organização? 

Sim. 

- para formação de equipe? 

Sim. 

- para delegar tarefas aos subordinados? 

Sim. 

- para definir metas e prioridades? 

Sim. 

48)  Quais são os objetivos mais importantes na execução de uma obra? 

 O alcance dos requisitos de custo, prazo, qualidade e segurança. 

49)  Quais as maiores dificuldades que você vê para as empresas de Construção Civil 

executarem com LUCRO as suas obras? 

 Coordenar as equipes de forma a desenvolver as atividades e processos sem 

perdas
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5.1.9 Questões sobre Ciclo PDCA e Gestão da qualidade da obra C 

1)   O “P” (to plan – Planejar, projetos, padronização, procedimentos, novos processos 

construtivos) do ciclo PDCA é implantado? Há resultados positivos? Se não, por 

quê? 

  Sim. Antes de lançar o empreendimento faz estudo de viabilidade, estudo de 

projetos, planejamento do cronograma físico e orçamento. O resultado é positivo, a obra é 

entregue no prazo previsto e o custo final do empreendimento é igual ou inferior ao 

estipulado. 

2)  O ”D” (to do – Treinar/capacitação dos profissionais e executar os processos) do ciclo 

PDCA é implantado? Como? Se não, por quê? 

 Sim. Para cada tipo de serviço é feito um treinamento, o tempo de treinamento é 

baseado nos seguintes características: capacitação do funcionário, finalidade do 

treinamento e direcionamento por área. 

3)  O “C” (To Check – indicadores, auditar, verificar se foi feito o que foi planejado) do 

ciclo PDCA é implantado? Como? Se não, por que? 

É feita a auditoria interna duas vezes ao mês, com finalidade de verificar a 

eficácia da gestão da qualidade dos seguintes itens: treinamento do pessoal, limpeza da 

obra, ficha de verificação do serviço, organização do canteiro de obra, identificação do 

canteiro de obra, pedido e estocagem de materiais. Através das auditorias são elaborados 

os resultados de todas as obras, podendo com isso verificar-se qual delas possui o maior 

desempenho.O processo de autoria e exigência para implantação da ISO 9001. 

4)  Indicadores mensuráveis foram desenvolvidos para as empresas, projetos e obras? 

Como? Se não, por quê? 

Sim, existe o de Índice de replanejamento que tem a finalidade de verificar se é 

necessário refazer o planejamento do cronograma inicial para adequar as tarefas 

executadas e as prevista, essa verificação é feita trimestral.  

5)  O “A” (To Action – analisar e corrigir os resultados) do ciclo PDCA é implantado? Se 

não, por que? Se sim, há análise e interpretação dos levantamentos feitos na fase do 

“To check”? Há levantamento de desvios em relação àquilo que foi planejado e são 

interpretados? Como? Se não, por que?  Os diretores e gestores dedicam o tempo 



Análise de gestão de obras em Goiânia quanto a aspectos ligados a planejamento,...                              107 

 

 

R. S. Neiva NT, F. E. V. Sousa, R. A. F. Dias Jr.   

necessário a essa análise, à identificação das causas que originaram as falhas e à 

implementação de ações corretivas, preventivas e de melhoria? Há resultados 

positivos? Se não, por quê?     

 Sim serviço constado. Dentro da ficha de verificação de serviço é analisada sua 

aprovação. Caso o na ficha não for aprovado e ter reincidência, o gestor responsável refaz o 

treinamento do funcionário. 

6)  Qual sua opinião a respeito do ciclo PDCA? O ciclo funciona de forma efetiva na 

nossa obra? 

Quando o ciclo PDCA for planejado e executado de forma adequada o resultado 

é positivo, se não, pode gerar burocracia no andamento do fluxo de serviço dentro do 

planejamento da obra.  

7)  Na entrega da obra poderão ter alguns problemas relevantes provenientes de falhas 

anteriores? Cite os principais problemas que poderão vir a ocorrer nesta fase. 

Um dos problemas mais freqüentes é do cliente não querer receber o seu 

apartamento no ato da entrega, pois verifica diversos problemas que interferem na 

qualidade do produto.   

8)  A Empresa tem um SGQ implantado e mantido segundo a norma ISO 9001? Se não, 

por que? 

 Sim, o  SGQ é  implantado segundo a norma ISSO 9001  

9)  Por que a Empresa decidiu implantar a norma ISO 9001? 

 A empresa decidiu a implantação da ISO 9001 para padronizar as tarefas 

executada em todo o processo de planejamento. Assim ajuda a empresa obter qualidade  no 

seu produto final. 

10)  Os resultados obtidos a partir da implantação da norma  ISO 9001 estão dentro do 

esperado? Por que? Se não, por que? 

 Sim, com auditoria semanas para verificar o andamento da obra,  ajuda a ter 

relação dos serviços executados e previsto seguindo um padrão de qualidade.     

11)  A aplicação do requisito “MELHORIA CONTÍNUA” é implantado e mantido? 

Funciona? Se não, por que? 
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 A busca de melhoria continua é o objetivo da empresa para obter qualidade ao 

seu produto e conseguir competir com outros empreendimentos dentro do mercado da 

construção civil. 

5.1.10  Questões sobre planejamento e controle da obra C 

12) Houve uma preocupação adequada por parte da diretoria, no grupo de processos de 

iniciação do projeto, como orçamento, coleta de informações locais, viabilidade do 

empreendimento entre outros?  Se sim, existiram falhas nesta etapa? Por quê? Se 

não, por que? 

 Sim. Ocorreu um problema na compatibilizarão de  projetos, pois ocorreu um 

atraso na entrega do projeto hidráulico, quando foi entregue a obra já estava em andamento. 

13) Existiu uma preocupação com sistemas de planejamento adequado para o tipo da 

obra? Cite técnicas utilizadas no processo. Se não, por que? 

 Sim. É feito um planejamento de longo, médio e curto prazo. O primeiro é feito 

no inicio do empreendimento através do cronograma físico que determina todas as fases e 

prazos para conclusão da obra; o segundo é corrigido o cronograma inicial trimestralmente e 

por ultimo feita um analise semanalmente dos serviços planejados x realizados. Os dois 

últimos interferem diretamente no primeiro. 

14) O modelo do controle da produção e do processo de planejamento foi elaborado a 

longo, médio e curto prazo? Se não, por que? 

 Sim,o planejamento de longo prazo é elaborado através do programa MS-Project 

e em seguida replanejado trimestralmente através de medições feitas na obra. Toda semana 

é feita uma análise de serviços previstos x executados para refazer o cronograma trimestral. 

15)  É levantado algum índice que permite avaliar o percentual do planejado x realizado? 

Se não, por que? 

 Sim, semanalmente é feito o índice do planejado x realizado e encaminhado ao 

setor de planejamento. 

16) Qual a sua opinião a respeito do cronograma elaborado no MS PROJECT? Se não 

utiliza por quê? 
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 O cronograma elaborado no MS PROJECT é considerado eficiente, pois com 

essa  ferramenta ajuda a coordenar todas as fases de serviço, não deixa sobrepor nenhuma 

etapa e orienta o fluxo e tempo correto da obra. . 

17) No processo de execução de serviços houve falhas? Cite as falhas que achar mais 

relevante que atrapalhou o andamento do projeto. 

 Sim. Na fase inicial de concepção de projeto ocorreu uma falha na analise de 

solo, onde a fundação analisada era de tubulão e passou para estaca, isso acarreto  

aumento no orçamento e tempo de execução do empreendimento.  

18) Das nove áreas de gerenciamento indicadas: integração de projetos, iniciação, 

escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e 

recursos. Quais influenciam mais para o atraso dos empreendimentos e por qual 

motivo? 

 Na área de integração de projetos, ocorreu falta do projeto hidráulico, outra fase 

que atraso o empreendimento é na iniciação, houve um tempo maior previsto para o inicio 

da obra.. 

19) A rotatividade de engenheiros que ocorreu na obra é um fator que influenciou no 

atraso do empreendimento? Isto teria como ser evitado? 

 A rotatividade de engenheiro prejudica o caminhar da obra, ao contratar um novo 

engenheiro apto ao serviço é necessário passar por um novo treinamento para poder se 

adequar a fase atual da obra. Par evitar isso é preciso que a área de recurso humano faça 

um trabalho mais completo de avaliação do profissional. 

20) Você considera sua equipe eficiente?  

 Parcialmente, muito não tem a qualificação exigida. 

21) Como avalia a comunicação entre os integrantes da sua equipe?  

 A comunicação entre os integrantes da equipe é considerada boa, com reuniões 

semanais e relatórios padrões e desempenho de obra ajuda na relação de comunicação da 

equipe.  

22) Qual sua opinião a respeito da hierarquia existente na equipe de gerenciamento? Há 

alguma mudança que poderia ser feita para aperfeiçoar o processo?   
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 Na empresa a divisão hierárquica em ordem decrescente é presidente , diretor 

técnico, supervisor de obra e engenheiro, com essa divisão garante o fluxo e divisão de 

tarefas. 

23) Em sua opinião o processo de contratação de recursos e serviços é eficiente na 

empresa?   

 Sim, A empresa tem a política de terceirização de serviços mínima, para cada 

tipo de serviço possui sua equipe treinada. A contratação de serviços terceirizado ocorre 

somente para serviços específicos como a colocação de forro de gesso. 

24)  As obras da empresa são entregues com atraso? Se sim, por que? 

 As obras da empresa são entregue no prazo estipulado ou ate mesmo antes, 

porém a obra em questão esta com o cronograma apertado, mas com replanejamentos das 

tarefas e empenho da equipe conseguimos o cumprimento da data prevista de entrega.  

25)  Há uma correria no final de obra na tentativa de entregá-la no prazo? Há prejuízos 

por causa desta correria? 

 Sim, a obra em questão esta atrasada, isso faz com que os funcionários fiquem 

sobrecarregados de serviço, para eles consigam cumprir com os prazos é necessário rio horas extras 

e tarefas, que acaba de certa forma prejudicando o lucro da empresa. 

5.1.11 Gestão de segurança do trabalho da obra C 

26)  Os profissionais da equipe tem conhecimento da NR-18? Se não, por que? 

 Os profissionais da equipe possuem conhecimento da norma, pois  passam por 

palestra e treinamento sobre segurança do trabalho baseado no procedimento da NR-18, 

antes do inicio das suas atividades. 

27)  As normas são cumpridas na obra? Se não, por quê? 

 Sim, as normas são compridas na obra, pois há um rigoroso sistema de 

fiscalização para o cumprimento da mesma. Para cada obra existe um técnico de segurança 

responsável.  

28)  A obra tem multas do ministério do trabalho por negligência de empreiteiros?  A 

culpa é do gerenciamento da obra? Por quê? 
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 Sim, as normas são compridas na obra, pois há um rigoroso sistema de 

fiscalização para o cumprimento da mesma. Para cada obra existe um técnico de segurança 

responsável. 

5.1.12 Questões gerais da obra C 

29) Quais os resultados mais importantes que a construtora/incorporadora espera da 

obra? Por quê? 

 Os resultados mais importantes que a construtora/incorporadora espera da obra 

são: atender as exigências do público alvo que visam adquirir o produto final; atender o PQO 

(Plano de Qualidade da Obra); iniciar a entrega de apartamentos a partir de  75% da obra 

concluída; o custo do empreendimento deverá ser igual ou menor que 3% do previsto. 

30)  Para obtenção destes resultados o que é necessário? 

 Ter uma equipe de profissionais qualificados que entenda dos processos 

desenvolvidos na sua área. . 

31)  Quais as competências principais devem ter o gestor (engenheiro residente da obra, 

Gerente da Obra, Diretor Técnico, Diretor Geral da Empresa) da obra para obtenção 

dos resultados citados? 

 Os gestores têm capacidade de gerenciar sua equipe tendo total liberdade para 

liderar, organizar, capacitar e formar sua equipe, com o objetivo de chegar à sua meta de 

serviço estipulado no cronograma físico da obra. 

32)  Você julga que tem as competências necessárias citadas? Se sim, por que (já 

comprovou?) Se não, por que? 

 Sim, na área de atuação como engenheiro residente de obra, procuro me 

dedicar a cumprir todas as metas exigida pela empresa, para isso é preciso ter capacidade 

de organização e liderança. 

33)  A Escola de Engenharia, onde cursou, ensinou alguma coisa nestes requisitos de 

competência citados? 

 Sim, o ensino foi bem rigoroso com relação a entrega de trabalhos,assim ajuda a 

ser organizado.A teoria de ensino na área de construção civil foi bem passada, mas com o 

estágio supervisionado pela faculdade ajudou a adquirir a prática de um engenheiro de obra. 
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34)  As construtoras onde trabalhou contribuíram para o desenvolvimento destas 

competências? Se sim, como? Se não, por que? 

 Sim, os profissionais com boa qualificação e experiência que me ajudaram a 

 desenvolver tarefas que só na prática de obra você tem uma visão melhor do 

 procedimento. 

35) O lucro é o resultado principal? Por quê? 

 O lucro é um resultado esperado no final do empreendimento, pois sem o lucro a 

empresa não tem como investir na melhoria da qualidade do seu produto ofertado no 

mercado. Com isso não tem como competir com a concorrência. 

36) Qual sua opinião a respeito da crise de mão de obra na construção civil atual? Isto 

afetou no atraso do empreendimento?  

 O aumento de empreendimentos na área da construção civil acarretou o 

crescimento do número de vagas de emprego. A maioria dos profissionais qualificados nesta 

área está exercendo sua função, assim sobram profissionais sem qualificação para tentar 

preencher as vagas que estão sendo ofertadas. Com isto tendo os materiais para execução 

do serviço falta mão de obra adequada para o mesmo.   

37) O que deverá ser feito para evitar um colapso nos próximos anos com crescimento 

acelerado da construção civil? Qual sua opinião a respeito da mão-de-obra própria? 

 Para evitar um colapso nas próximas obras com crescimento acelerado da 

 construção civil é necessário propor cursos profissionalizantes para tornar aptas  as 

pessoas que trabalham na área. A respeito da mão de obra própria é uma  boa alternativa 

para esse problema, pois dentro da própria obra pode propor  treinamento de capacitação 

de mão de obra para preenchimento das vagas. 

38) Na questão da análise e viabilidade do empreendimento, como a empresa se 

posicionou em relação ao ajuste salarial da mão de obra de acordo com o 

SINDUSCON-GO, sendo o orçamento controlado pelo INCC? 

 O reajuste salarial da mão de obra foi feito de acordo com a SINDUSCON-GO, o 

orçamento baseado no INCC, isso acarreto um déficit no orçamento do empreendimento.  

39) Os investidores do empreendimento com seu objetivo de controlar cada vez mais os 

fluxos de caixa na empresa atrapalham o andamento físico/financeiro da obra? 
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 Os investidores do empreendimento não atrapalham o andamento 

físico/financeiro da obra, pois para antecipar uma frente de serviço proposto no cronograma 

é justificado sua necessidade. 

40) Em sua opinião a pressão da diretoria da incorporação e construtora em relação ao 

cronograma e entrega do empreendimento prejudica o andamento físico da obra? A 

quebra de fluxo pode ser um exemplo desta pressão excessiva? 

 A quebra de fluxo ocorre devida à necessidade de agilidade nos serviços por 

existir um cronograma apertado. 

41) Se fosse o diretor da empresa quais seriam as áreas que influenciaria e as decisões 

que tomaria para mudar o cenário atual das obras?  

 As áreas que influenciariam as mudanças do cenário atual da obra são: 

 Planejamento: aumentar o número de funcionários do setor, dar maior autonomia e 

importância para tomar decisões.                                                                           

 Setor de controle de projetos: Antecipar o início do desenvolvimento do projeto 

antes do início da obra, permitindo compatibilização de projeto. 

 Setor de atendimento ao cliente: obter padronização e maior controle no 

atendimento ao cliente afim  de diminuir a burocracia no atendimento.  

 Recursos Humanos: aplicar um questionário e treinamento que dê maior 

eficiência na escolha do candidato. 

42) Em âmbito geral mudaria algum setor ou área que considera desorganizada ou 

sobrecarregada na empresa? 

 A área de atendimento ao cliente necessita de ferramentas como programas que 

permitam direcionar o cliente na área desejada afim de solucionar seu problema. 

43) Os engenheiros estão capacitados para fazerem a gestão de um canteiro de obras? 

Se não, por que? 

 O engenheiro de produção tem capacidade de gerenciar sua equipe tendo total 

liberdade para liderar, organizar, capacitar e formar sua equipe, porém é necessário chegar 

à sua meta de serviço estipulado no cronograma físico da obra. 

44)  Os engenheiros residentes têm as seguintes capacidades? 
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- de liderança? 

 Sim. 

       - de organização? 

 Parcialmente. 

       - para formação de equipe? 

 Sim. 

- para delegar tarefas aos subordinados? 

 Sim. 

- para definir metas e prioridades? 

 Parcialmente. 

45)  Os Gerentes de Obras (chefe dos engenheiros residentes) têm as seguintes 

capacidades? 

   - de liderança? 

  Sim. 

   - de organização? 

 Sim. 

   -para formação de equipe? 

 Sim. 

   - para delegar tarefas aos subordinados? 

 Sim. 

   - para definir metas e prioridades? 

 Sim. 

46)  Os Diretores das empresas  têm as seguintes capacidades? 

   - de liderança? 

  Sim. 
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   - de organização? 

  Sim. 

   - para formação de equipe? 

   - para delegar tarefas aos subordinados? 

  Sim. 

   - para definir metas e prioridades? 

  Sim. 

47)  Quais são os objetivos mais importantes na execução de uma obra? 

 Os objetivos mais importante para execução de uma obra é conseguir cumprir as 

  metas estipuladas no planejamento da obra em relação a prazo,custo e  qualidade. 

48)  Quais as maiores dificuldades que você vê para as empresas de Construção Civil 

executarem com LUCRO as suas obras? 

As maiores dificuldades que a empresa encontra para obter lucro é capacidade 

de gerenciar a obra em prazos cada vez menores de entrega do empreendimento. 
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CONCLUSÃO 

 As obras estudadas forneceram diversos dados para a análise de problemas que 

colaboram para as deficiências das empresas construtoras no desenvolvimento de 

empreendimentos com os requisitos de custo, prazo, qualidade e segurança do trabalho 

incorporados. 

 A análise do trabalho se baseou primeiramente no entendimento dos conceitos 

de gestão de projetos, tema relacionado ao planejamento. Em seguida, foram abordados 

conceitos de planejamento, aliados ao controle da produção e implantação de uma filosofia 

de produção voltada para o cumprimento dos objetivos já citados e alcançados com o 

mínimo de perdas possível. 

 Foi apresentado, inicialmente, os conceitos do ciclo PDCA, uma ferramenta de 

gerenciamento que garante a melhoria continua dos processos. A análise do ciclo PDCA 

dentro da realidade de um canteiro de obra demonstrou que a quebra da seqüência dos 

serviços é a principal causa de aumento dos índices de retrabalho e conseqüente perda no 

tempo de processamento das atividades. Isso gera atrasos, com conseqüente aumento de 

custo e comprometendo a qualidade. 

 Com a análise de questionários aplicados a equipe de gerenciamento das obras, 

foi obtida informações sobre o grau de entendimento dos engenheiros envolvidos quanto ao 

funcionamento do ciclo PDCA. Constatou-se que os planos desenvolvidos pelas empresas 

baseavam-se em sistemas bem estruturados e organizados. Porém, na avaliação de cada 

etapa, encontram-se danos e problemas que impedem o funcionamento adequado do ciclo. 

Tanto na obra A, B e C, foi constatada a existência de problemas quanto à fase de 

checagem de serviços, pois ao chegar nessa etapa, às antecessoras, não haviam sido 

cumpridas de forma satisfatória. Quanto à fase de ação, constataram-se tarefas acumuladas 

e impraticáveis dentro das necessidades da empresa quanto ao cumprimento de prazos. 

 Um dos fatores que mais prejudicou o desenvolvimento do projeto, foi a etapa de 

planejamento adotado pela obra A. A falta da elaboração de uma plano mestre coerente 

(planejamento estratégico), juntamente com o desenvolvimento de um acompanhamento 

periódico dos serviços, acarretou em uma distorção da realidade do prazo de entrega final. 
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A quebra de fluxo da sequência de atividades do cronograma juntamente com a falta de 

checagem e aceitação dos serviços por parte da equipe da obra tornou a obra em um “mar 

de arremates e retrabalhos”, desencadeando uma forte entropia no sistema, influenciando 

diretamente nas tomadas de decisão e no replanejamento a cada etapa. 

 Isso está intrinsecamente relacionado à falta de precisão nas definições dos 

riscos do empreendimento. Isso porque a obra não possuía ferramentas adequadas para 

acompanhar e estabelecer as metas de modos exeqüíveis, o que garantiu grande falha no  

processo de produção e entrega do empreendimento.   

 Quanto a analise dos fatores na obra B, pode-se citar o levantamento de 

indicadores de prazo e acompanhamento do cronograma e a conseqüente determinação de 

tomadas de decisões precisas e bem elaboradas que frutificassem o cumprimento das 

metas estabelecidas. Porém, um fator comprometedor da obra B avaliado, foi a falta no 

conceito de avaliação dos serviços e sua checagem. Isso, devido não apenas a falta de 

planejamento e definições de metas, mas a dificuldades existentes no sistema de checagem 

e gerenciamento das tarefas. Existe um problema de funcionalidade dentro das obras 

relacionado com a verificação e as definições de terminalidade de um serviço. Estes estão 

em segundo plano e apenas ligados a manutenção de uma certificação de qualidade. 

 Outro fator avaliado foi o do gerenciamento de pessoas e qualificações dos 

engenheiros responsáveis por tarefas gerenciais. Isso demonstrou como o processo de 

produção pode ser desenvolvido com uma liderança sólida e a capacidade de delegação de 

tarefas aos responsáveis de cada área. Constatou-se a grande necessidade de treinamento 

e desenvolvimento das equipes envolvidas nos processos e como a formação desses 

profissionais ainda requer muito investimento e acompanhamento por parte dos 

empregadores.  
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SUGESTÃO PARA PESQUISAS FUTURAS 

- análise específica da área de planejamento e controle em obras, referente a controle de 

prazo da obra. 

- análise específica da área de gestão da qualidade em obras referente a alguns requisitos 

importantes em termos de resultados práticos. 

- análise específica da área de controle de custo em obras. 

- análise da questão da Gerência de Empreiteiros em obras. 
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