1

PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO NO SETOR DE OBRAS
Luiz Otávio Azevedo Barbosa *

Resumo

O presente trabalho relata uma abordagem prática de como o Gerenciamento do Escopo,
conforme recomendada pelo Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos – PMBOK,
está sendo efetiva para o aumento da satisfação do cliente em reforma predial e comercial. São
apresentadas as referências bibliográficas que foram úteis para a implementação de processos
gerenciáveis no setor de obras com foco no escopo, os requisitos do cliente, impactos que
podem ter uma solicitação de mudança e melhoria no relacionamento tanto entre cliente e
empresa quanto entre a equipe. Como resultado prático da aplicação da metodologia proposta
pelo PMBOK, o projeto de estruturação do setor de obras está tendo resultados positivos, não
só no objetivo ao que se propôs, como também no desenvolvimento de conhecimento para o
Gerente de Projeto e para o time da empresa.

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos. PMBOK. Gerenciamento do Escopo.

________________________________________________
* Aluno da 13ª turma do curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Gerenciamento de Projetos da PUC Minas São
Gabriel – Professor Orientador: Ítalo de Azeredo Coutinho

2

1 INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos o gerenciamento de projetos apresenta um aumento de importância
nas empresas. As empresas enxergam com bons olhos as melhores práticas aplicáveis pelo Guia
PMBOK, sendo importantes para mitigar os problemas, reduzir a distorção do escopo entre as
partes interessadas e fazer a entrega ao cliente de acordo com o escopo planejado. O guia
PMBOK estudada dez áreas de conhecimento. Para o profissional obter o sucesso no projeto,
uma dessas áreas de conhecimento é o escopo, muito importante para direcionar o que, como e
quando deve ser entregue o projeto para o cliente, sempre tomando como base as restrições e
premissas apontadas pelas partes interessadas.
Hoje os gestores de projetos estão presentes em todas as etapas do processo, da
concepção ao término, sempre com o suporte de uma equipe de organização do projeto de
excelência, tornando atividades tangíveis e transparentes para o gestor de projetos.
Este artigo aborda um estudo de caso na empresa do ramo de construção civil
denominada Prime Reformas Inteligentes. Nesta empresa foi observado que a comunicação
entre a equipe não era satisfatória, o planejamento das obras não era cumprido, o cliente não
era esclarecido sobre a forma de trabalhar da empresa e por isso uma insatisfação com o
resultado final. Será explorada uma proposta de melhoria na gestão de processos no setor de
obras, enfatizando uma maior eficácia na entrega das obras para o cliente.

2 JUSTIFICATIVA

2.1 Objetivo Geral

Reconhecendo a importância do tema gerenciamento do escopo, sendo representado por
uma das dez áreas de conhecimento abordados pelo Guia PMBOK, este conteúdo será abordado
devido a sua relevância na solução de inúmeras causas prováveis para o insucesso na gestão de
um projeto.
Como objetivo geral o presente estudo mostra os fundamentos teóricos utilizados para
melhorar os processos gerenciais, com ênfase no setor de obras, da empresa Prime Reformas
Inteligentes, visando atender a expectativa do cliente.
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2.2 Objetivo Específicos

Introduzido no contexto geral do estudo do gerenciamento do escopo este trabalho tem
como objetivo específico apresentar três aspectos considerados relevantes no setor de obras. O
primeiro trata da coleta eficaz dos requisitos do cliente, desde o seu primeiro contato com a
empresa, tendo como consequência a elaboração de um escopo mais detalhado mitigando
futuros gargalos no momento da execução. O segundo aspecto diz respeito à demonstração do
entendimento da necessidade da criação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e do
cronograma físico de obra para um resultado mais eficiente e eficaz no canteiro de obra. Por
último a necessidade de um monitoramento e controle de todo o ciclo do gerenciamento do
escopo atentando para a correta forma de efetuar e documentar a solicitação de mudança
pontuando suas possíveis consequências no decorrer do projeto.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Gerenciamento do escopo
O gerenciamento de escopo tem como objetivo principal definir e controlar
os trabalhos a serem realizados pelo projeto de modo a garantir que o
produto, ou serviço, desejado seja obtido através da menor quantidade de
trabalho possível, sem abandonar nenhuma premissa estabelecida no
objetivo do projeto. (VIANA, 2014, p.27)

O termo escopo pode ser referido como escopo do produto, que são funções e
características de um produto, resultado e/ou serviço. Escopo do projeto são os esforços que
devem ser realizados para entregar um produto, resultado e/ou serviço, de acordo com PMBOK
(2013).
Para alcançar um projeto de sucesso é essencial o gerente controlar o escopo, evitando
o não cumprimento das entregas, orçamentos estourados e cronograma fracassados, enfatiza
Nokes (2012). Para a preparação do projeto, a hierarquia do escritório de projetos deve ser
analisada, definindo as relações de causa e efeito entre as diferentes categorias de objetivos.
Em projetos a execução de atividades desnecessárias é denominada como gold plating,
significa fazer mais do que o exigido pelo escopo, gerando riscos, desperdícios e alteração dos
custos além do que foi combinado anteriormente. Caso ocorra ao decorrer do projeto um
requisito extra, este deve ser analisado através de uma solicitação de mudança, se aceito, deve
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ser alterado o escopo, tempo e custo. Uma forma de impressionar mais o cliente é fazer entregas
antes do prazo e abaixo do orçamento.

Diagrama 1: Estrutura Analítica do Projeto
Fonte: Adaptado do Livro Manual Prático do Plano de Projeto, 2014

O diagrama 1 demonstra a decomposição do gerenciamento de escopo ao longo das
fases do projeto. Planejar o gerenciamento do escopo contempla o processo de originar um
documento que demonstra como o escopo do projeto será definido, validado e controlado.
Coletar requisitos é o momento de coletar e documentar informações importantes das partes
interessadas a fim de atender a finalidade do projeto. Definir o escopo é o processo de
especificação detalhada do projeto e do produto. A estrutura analítica do projeto expõe as
entregas das atividades subdivididas em componentes menores e mais facilmente
administráveis, tendo na maioria dos casos o suporte da opinião especializada, conseguindo
otimizar cada item. O processo de validar o escopo formaliza a aceitação das entregas
concluídas. Controlar o escopo é o processo de gerenciamento do desenvolvimento das
mudanças feitas na linha de base do escopo do projeto e produto, gerando o documento de
solicitação de mudança e sendo atualizado nos documentos do projeto. A declaração de escopo
é o documento que formaliza o escopo de todos os trabalhos a serem desenvolvidos no projeto,
servindo de base para futuras decisões do projeto. (VIANA, 2009, p. 63).
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3.2 Coletar os requisitos

Notadamente verifica-se que nesta etapa são colhidos e registrados os requisitos que as
partes interessadas pontuam para atender às necessidades do projeto. O documento de requisitos
do projeto pode ser detalhado progressivamente com o projeto, contendo alguns itens
importantes, tais como critérios de aceitação do projeto, requisitos funcionais desejáveis,
requisitos não funcionais e potenciais impactos do projeto em outras áreas, enfatiza Viana
(2009).
A matriz de rastreabilidade de requisitos ou Requirements traceability
Matrix (RTM) é um documento em forma de tabela que lista os requisitos do
projeto de modo a permitir o rastreamento do requisito dentro da EAP do
projeto, determinando seu status, teste e requisitos relacionados. Tem como
objetivo garantir que cada requerimento adicione valor ao objetivo do projeto
e esteja perfeitamente ligado ao escopo de atividades. (VIANA, 2014, p.74)
Tabela 01 – Matriz de Rastreabilidade

Fonte: O autor, 2016

3.3 Definir o escopo

Após a coleta e finalização dos requisitos, eles são documentados para que sejam
inequívocos e claros. Podem conter questões a serem esclarecidas como por exemplo, como
saber se o trabalho a ser executado cumprirá esse requisito. Elas são respondidas com os
critérios de aceitação, enfatiza Mulcahy (2011). A declaração do escopo segundo Viana (2014,
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p.74) “é o documento que formaliza o escopo de todos os trabalhos a serem desenvolvidos no
projeto, servindo de base para definir suas características e limites”.

3.3 Criar a estrutura analítica do projeto (EAP)

A EAP é uma estrutura hierárquica utilizada para a representação do escopo detalhado
do projeto e pode ser representada na forma gráfica ou como uma lista. Essa representação é
essencial para que possa gerar o cronograma do projeto e deve ser representado tanto o escopo
decorrente da estratégia estabelecida, como o escopo combinado com o cliente, enfatiza Xavier
(2011).

Diagrama 2: Estrutura Analítica do Projeto
Fonte: Livro Metodologia Simplificada de Gerenciamento de Projetos, 2011
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3.4 Validar o escopo
Validar o escopo é o processo de formalização da aceitação das entregas
concluídas do projeto. O principal benefício deste processo é que ele
proporciona objetividade ao processo de aceitação e aumenta a
probabilidade da aceitação final do produto, serviço ou resultado, através da
validação de cada entrega. (PMBOK, 2013, p.132)

Figura 1: Termo de Aceite de Entrega
Fonte: Escritório de Projetos, 2016
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3.5 Controlar o escopo

O controle do escopo verifica se o escopo está sendo executado, se alguma mudança foi
feita no mesmo e ou há alguma necessidade de inserir mudanças nele. As mudanças no escopo,
inevitavelmente, geram acréscimos nos custos e prazos, enfatiza Maximiano (2010).

3.6 Cenário da Construção Civil

O artigo publicado por Ribeiro e Rodrigues (2016) faz uma análise dos projetos
empreendidos no Brasil, através do gráfico resultante da pesquisa pm survey.org conduzida no
ano de 2014, mostrando que entre os cinco primeiros problemas mais repetidos associados aos
projetos das organizações brasileiras estão as falhas de gerenciamento de escopo dos seus
projetos, sinalizando especificadamente para as alterações de escopo constantes e a não
definição do escopo adequado.
De acordo com o PMI’s Pulse of the Profession 2016, que entrevistou cerca
de 2.500 pessoas que praticam o gerenciamento de projetos ativamente em
todos os continentes, apenas um sexto das empresas reportam alta
maturidade em gestão de projetos. O relatório ainda aponta US$ 122 milhões
são desperdiçados a cada US$ 1 bilhão investido, devido à baixa
performance dos projetos. (Lage e Silva, 2016, p.01)

Segundo Viegas (2011), a proposta técnica juntamente com o orçamento, devem ser
avaliados por todo time envolvido no projeto, atentando aos índices de produtividade, o
cronograma com o histograma, a logística, os métodos construtivos, a alocação de recursos e
as interfaces de projetos, envolvendo todos com a responsabilidade de atingir a meta projetada
para o empreendimento.

4 METODOLOGIA

4.1 Estudo

Um estudo de caso foi realizado na empresa Prime Reformas Inteligentes, tendo como
propósito apresentar propostas para a estruturação no setor de obras. Foi observado que os
processos poderiam ser otimizados e mais bem elaborados, tendo uma eficácia e eficiência

9

maior. A pesquisa bibliográfica foi utilizada como recurso para justificar os princípios
pertencentes aos assuntos do Guia PMBOK. Foram coletadas informações através de reuniões
e conversas informais de todos os funcionários da empresa, inclusive do diretor, identificando
os requisitos referentes ao trabalho executado. Neste estudo de caso a aplicação das melhores
práticas ainda está em implantação devido a não conclusão destas obras escolhidas, já que a
empresa Prime Reformas Inteligentes pertencente ao nicho de reformas prediais e comerciais
tendo assim nível médio de obras em andamento. Para todas as obras iniciadas foi feito um
orçamento preliminar com uma visita técnica identificando os serviços a serem executados e
seus respectivos requisitos. Após a coleta dos requisitos a partir de conversa com o cliente,
inicia-se o desenvolvimento do escopo, pontuando todas as atividades a serem executadas e
seus detalhamentos, atentando sempre aos requisitos e restrições informados. Ao final da
definição do escopo, é elaborado uma proposta comercial juntamente com o escopo, e enviado
ao cliente os itens fora do escopo, mitigando possíveis falhas de comunicação entre o cliente e
empresa.
Tabela 2 – Escopo a ser executado
ITEM
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

SERVIÇOS
COZINHA
TROCA DO PISO (INCLUSO APLICAÇÃO DE REJUNTE)
ASSENTAMENTO DE RODAPÉ
TROCA DE UMA SOLEIRA DA PORTA ACESSO ÁREA EXTERNA
TROCA DA BANCADA
INSTALAÇÃO DE LOUÇAS
TROCA DA PORTA ACESSO ÁREA EXTERNA
ALUGUEL DE CAÇAMBA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (OCULTA A PROPOSTA)
ITENS FORA DO ESCOPO
TROCA DE PONTOS ELÉTRICOS
TROCA DE PONTOS HIDRÁULICOS
RETIRADA DA JANELA
REALOCAÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA
LIMPEZA DAS CERÂMICAS DA PAREDE

Fonte: Prime Reformas Inteligentes, 2016

Após a aprovação do escopo é executado um kick off com todos os integrantes
administrativos, norteando as informações mais importantes para início da obra. Após o kick
off, é emitido uma via para cada do cronograma e escopo para a estagiária de obra, engenheiro
e cliente.
Na maioria das reformas prediais e comerciais, o projeto arquitetônico e os projetos
complementares estão presentes. Com isso é feito uma análise detalhada de todos os projetos
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disponíveis com o escopo, afim de compatibilizar todas as informações e reportar pontos
incoerentes encontrados ao cliente.

Diagrama 3: Estrutura Analítica do Projeto
Fonte: Prime Reformas Inteligentes, 2017

O diagrama 3 é mostra a EAP de uma obra ainda em execução pela empresa. A EAP de
cada obra é gerada após a aprovação do escopo, tendo como objetivo final a representação de
forma sucinta das atividades a serem entregues ao cliente. A EAP ainda orienta a equipe do
setor de obras no monitoramento e controle das etapas a serem seguidas evitando desviar do
planejamento traçado.
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Tabela 3 – Cronograma físico
ITEM

DESCRIÇÃO

LOCAL

1

Mobilização do local

1° andar

2

Retirada da bancada da cozinha

1° andar

3

Retirada do revestimento da parede da cozinha

1° andar

4

Retirada do revestimento do piso da cozinha

1° andar

5

Execução de alvenaria e reboco da porta da cozinha

1° andar

6

Impermeabilização do piso da cozinha

1° andar

7

Assentamento do revestimento da parede na cozinha 1° andar

8

Assentamento do revestimento do piso na cozinha

1° andar

9

Instalação de bancadas na cozinha

1° andar

23/mar 24/mar 27/mar 28/mar 29/mar 30/mar 31/mar 03/abr 04/abr 05/abr 06/abr 07/abr
PREV.
REAL.
PREV.
REAL.
PREV.
REAL.
PREV.
REAL.
PREV.
REAL.
PREV.
REAL.
PREV.
REAL.
PREV.
REAL.
PREV.
REAL.

Fonte: Prime Reformas Inteligentes, 2017

A tabela 3 apresenta o cronograma físico de uma obra em execução pela empresa. Nele
é possível observar as atividades da EAP e explorar suas sub tarefas e suas respectivas ordens.
Dessa forma, as datas serão determinadas e a partir da realização das atividades, as datas são
atualizadas pela estagiária da empresa Prime Reformas Inteligentes.
Tabela 4 – Diário de obra

DATA: 03/04/2017

COLAB. PRESENTE
Márcio (pedreiro) Júnio (sevente)

PRODUTIVIDADE
EVENTUALIDADES?

ATIV. REALIZADA
DEMOLIÇÃO ( )
CONCRETAGEM ( )
CONTRAPISO ( )
ASSENT. REV. ( X ) PAREDE COZINHA
REJUNTE ( )
EMASSAMENTO ( )
PINTURA ( )
TEXTURA ( )
HIDRÁULICA ( )
ELÉTRICA ( )
FORRO DE GESSO ( )
GESSO LISO ( )
ALVENARIA ( )
REBOCO ( )
JATEAMENTO ( )
PAREDE DRYWALL ( )
SERRALHERIA ( )
MARCENARIA ( )
TELHADO ( )
OUTRO ( X ) QUAL?
MUITO BOA (X ) BOA ( ) RUIM ( )
NÃO ( X ) SIM ( ) QUAL? ______________

Fonte: Prime Reformas Inteligentes, 2017

AMBIENTE
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Após a execução do cronograma físico é elaborado diariamente o documento nomeado
como Diário de Obra, demonstrado na tabela 4. Sua função é registrar informações
importantes sobre cada dia de atividade na construção de um empreendimento, sendo uma
espécie de memorial do canteiro de obra. Ele demonstra quais foram os colaboradores
presentes na reforma, suas atividades executadas, a produtividade do dia e se ocorreu algum
evento inesperado. Todas estas informações são preenchidas diariamente em todas as obras
em execução pela estagiária da empresa.
Figura 2 – Solicitação de mudança

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO E/OU MUDANÇA
LOCAL: Nova Floresta

Data: 07/06/2017

Eu, Kátia, sindica do prédio localizado no bairro Nova Floresta, solicito a aplicação
do hidrofugante em toda a fachada para o aumento da longevidade das cerâmicas
reparadas.

_________________________
SOLICITANTE

_________________________
PRIME REFORMAS
Fonte: Prime Reformas Inteligentes, 2017

Caso ocorra alguma solicitação de mudança, é preenchido o documento como mostrado
na figura 2. Uma análise é feita da solicitação, caso aprovada, o cliente é avisado via e-mail
pela equipe administrativa da empresa. Esta nova requisição vai alterar a restrição tripla, ou
seja, alteração no escopo, custo e tempo. Após o alinhamento destas informações é enviado um
e-mail com todos os detalhes acordados, sendo uma forma de registro para mitigar futuros
desgastes entre cliente e empresa.
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Figura 3: Relatório Fotográfico
Fonte: Prime Reformas Inteligentes, 2017

Durante o decorrer da reforma, é executado um relatório fotográfico quinzenal,
relatando todo o processo de execução da obra e os materiais utilizados. Este documento é
executado com uma linguagem mais sucinta, facilitando o entendimento de todas as etapas pelo
cliente.

Figura 4: Ciclo PDCA
Fonte: O autor, 2017

O ciclo PDCA é um norte para controlar e melhorar os processos de uma forma contínua,
identificando as causas dos problemas e implementando soluções para os mesmos,
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consequentemente aperfeiçoando os processos da empresa. Todas as dúvidas a respeito do
andamento da obra são reportadas ao Engenheiro responsável e as respostas são reportadas em
tempo hábil para a estagiária, caso necessário ocorrerá uma solicitação de mudança e o escopo
será revisado. Ao final da obra é enviado um termo de aceite via e-mail para o cliente dando
um feedback da situação do serviço final e pontuando se há a necessidade de retrabalho ou não.

5 CONCLUSÕES

5.1 Considerações finais

As reformas da Prime que foram aplicadas a metodologia do PMBOK ainda não foram
totalmente concluídas, sendo assim há um resultado final deste processo. Mas ao decorrer desta
implantação a equipe da empresa Prime Reformas Inteligentes já observou melhora nos
processos do setor de obra e consequentemente no setor administrativo. O resultado dessa
melhora foi maior satisfação do cliente ao longo da obra, diminuição de solicitação de
mudança, sendo decorrente de uma boa execução do escopo, melhoria no relacionamento entre
cliente e empresa ,melhoria na organização de documentos e informações da equipe, maior
alcance de atividades realizadas dentro do prazo e custo, melhoria entre a organização e gestão
das atividades executadas pelos colaboradores, mitigando possíveis interferências entre uma
atividade e outra. Consequentemente com uma maior satisfação do cliente a empresa tende a
conseguir um maior número de reformas visando sempre a excelência.

5.2 Lições aprendidas

A oportunidade de vivenciar o dia a dia de um gerente de projetos consolidou os
conhecimentos adquiridos no meio acadêmico e abriu novos horizontes ainda não explorados
pelo profissional. Ao final de todas as obras executadas será realizado um brainstorming
apontando todas as dificuldades e sucessos vividos pela equipe do projeto, sendo documentado
este encontro e através destes resultados fomentar melhorias para futuros empreendimentos a
serem executados pela empresa.
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