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A Presença do Replanejamento em Projetos de Engenharia

RESUMO

O presente  artigo  aborda  em linhas  gerais  a  presença  do  termo replanejamento  cada  vez  mais
comum  em  projetos  de  engenharia  e  faz  um  paralelo  entre  replanejamento  e  reprogramação,
buscando  definir  primeiramente  termos  como  planejamento,  programação,  estratégias  de
planejamento,  e projeto.  O artigo foi desenvolvido através de pesquisas contendo definições de
profissionais  da área de gerenciamento de projetos,  através  de blogs e artigos.  Dentro do tema
abordado o estudo traz pontos sobre a inevitabilidade do replanejamento.
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1 INTRODUÇÃO

Com um cenário de projetos cada dia mais dinâmico, planejar trata-se de administrar um processo o

que não é  uma ciência  exata,  ou seja,  requer  uma estratégia  para gerir  o tempo no concreto e

também no aleatório, pois não se refere a algo inerte e sim de um processo que “é vivo” e reage.

Quando se faz um planejamento aquilo não é algo engessado, você projetou uma linha base e vai

monitorar constantemente o processo analisando-o para garantir que o plano está sendo seguido

para que qualquer necessidade de alteração seja imediatamente identificada e possível de ser tratada

em tempo para que não venha a atrapalhar os objetivos. Sendo assim o termo replanejamento está

inserido nos projetos de engenharia já que cenários, pessoas e planos tendem a sofrer alterações ao

longo do mesmo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Conceito Planejamento

Neste artigo vamos primeiramente entender alguns conceitos, começando do planejamento, para

podermos  pensar  em replanejamento.  Segundo  texto  adaptado  do  site  queconceito.com  (2014)

planejamento  é  precisamente  um processo que  identifica  as  metas  e  os  objetivos  que  se  quer

alcançar, produz estratégias para conseguir o que se propõe; organizar os meios pelos quais se quer

conseguir um objetivo; planejamento dirige e controla todos os passos na sequência apropriada e

também pode se definir como controle da elaboração de um processo através de regulamentos e

regras devidamente organizados para se conseguir um fim.

2.2 Conceito Programação

Segundo  Mario  Queiroz,  (2012)  programação  é  como  parte  integrante  do  planejamento,

corresponde às atividades de desenvolvimento de detalhamento dos eventos para o cumprimento do

Plano Mestre.

Define basicamente como, quando e com que recursos qualitativos e quantitativos a construção será

executada.  É o planejamento em nível  de micro-visão,  onde os possíveis  lapsos ou desvios de

prazos e custos provoquem menor impacto, pois os intervalos de tempo e os recursos financeiros

enfocados são bastante menores. Fazem parte das responsabilidades da programação, entre outras:



Previsão  detalhada  de  prazos,  custos  e  distribuição  de  recursos;  preparação  de  contratos  e

especificações  técnicas;  preparação  de  programas  de  suprimentos  e  desembolsos;  o

acompanhamento  da  evolução  da  obra;  análise  dos  progressos  alcançados,  comparação  dos

resultados obtidos  com as metas  iniciais,  análise  dos resultados  das  comparações,  sugestões  de

medidas  corretivas,  quando  necessário,  realimentação  do  sistema  com os  resultados  coletados,

auxílio nas reprogramações ou nos replanejamentos.

2.3 Conceito de Estratégia

Para  planejar  é  necessário  ter  uma estratégia,  pois  de acordo com o Thompson;  Strickland III

(2002), a estratégia de um projeto consiste no conjunto de mudanças competitivas e abordagens

comerciais que os gerentes executam para atingir o melhor desempenho da empresa. A estratégia é o

planejamento do jogo de gerência para reforçar a posição da organização no mercado, promover a

satisfação dos clientes e atingir os objetivos de desempenho.

Segundo Kaplan (1997) a estratégia pode ser definida como o conjunto de objetivos, finalidades,

metas, diretrizes fundamentais e os planos para atingir os objetivos, postulados de forma a definir

em que  situação  a  organização  se  encontra,  que  tipo  de  organização  se  encontra,  que  tipo  de

organização ela é ou deseja ser. A primeira análise sobre estratégia é que ela tem compromisso com

a  ação.  Os  executivos  e  gerentes  tomam  decisões  o  tempo  todo,  o  que  presumivelmente  os

comprometerá a fazer alguma coisa, mas nem todas são decisões estratégicas.

Logo, podemos concluir através de literaturas que uma estratégia é o padrão global de decisões de

ações que posicionam a organização em seu ambiente e  têm o objetivo de fazê-la  atingir  seus

objetivos de longo prazo.

Existem vários  conceitos  e  interpretações  sobre o que é  ser  estratégico,  sendo que todos estão

associados  ao  conceito  de  escolha  de  rumo,  um caminho,  que  uma  vez  constatado  onde  está

localizado, decide-se aonde se quer chegar, relacionando-se direta ou indiretamente a noções de

planejamento.

A estratégia  e  os  objetivos  descrevem  um  conceito  do  campo  de  atuação  da  empresa.  Eles

especificam o volume, a área e as direções do crescimento, os principais pontos fortes e meta de

responsabilidade.



2.4 Conceito de Projeto

Segundo o PMBOK 5ª Edição um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um

produto, serviço ou resultado exclusivo. Os projetos e as operações diferem, principalmente, no fato

de que os projetos são temporários e exclusivos, enquanto as operações são contínuas e repetitivas.

2.5 Replanejamento x Reprogramação

           De acordo com Vargas (2013), ambos os termos servem para rever a linha de base e ajustá-la.

A reprogramação é basicamente reagendar trabalhos futuros, prazo, é algo mais simples, direto.

Pode-se definir como um replanejamento menos traumático o que não deixa de atrasar o projeto.

           Ainda  conforme Vargas  (2013)  o  replanejamento  consiste  em rever  todo  o  plano  e  não

simplesmente  reprogramar  trabalhos  futuros,  é  rever  o  escopo,  ajustar  o  prazo,  o  custo,  o

orçamento, a equipe, é envolver nas dez áreas do PMBOK: o que fazer com as partes interessadas,

na comunicação, nos riscos e nas aquisições. Enfim, é rever todo o projeto e criar uma nova linha de

base como referência.

3.0 Replanejamento Como Parte do Planejamento

Apesar de partimos que uma boa gestão de projetos venha de um bom planejamento, de uma boa

definição do escopo e que tenha sido validada por seus stakeholders, não é tão ruim pensar que

estamos sujeitos a um replanejamento. Algumas das causas mais comuns do replanejamento são:

desvios  de  custos  e/  ou  prazo  realizado  com  relação  ao  planejado,  mudança  de  escopo  por

solicitação do cliente, qualidade obtida em relação a esperada, falta de recursos de infraestrutura

para atender  o projeto e outras situações.  Mas mesmo assim esse replanejamento já pode estar

incluído em nosso planejamento.

Aceitar a mudança de escopo não é assinar o atestado de falha do Plano do Projeto. Ao contrário, o

gerente de projetos deve incluir no planejamento de escopo pelo menos um artefato de oficialização

à mudança e também criar um workflow ou caminho processual que conduza as ações pertinentes,

caso  esse fato  ocorra.  Essas  mudanças  estão  atreladas  em todas  as  áreas  do gerenciamento  de

projeto,  mas  afetam  principalmente  os  parâmetros  da  restrição  tripla:  custo,  prazo,  escopo  e

qualidade. Também é sugerido que as empresas criem um Comitê de Controle de Mudanças para

diminuir a responsabilidade do gerente de projetos em decidir sozinho a aprovação das mudanças.



Esse  comitê  deve  avaliar  impactos  em  custo,  prazo,  qualidade  e  satisfação  do  cliente.  Sua

composição deve conter especialistas, o gerente de projeto,  o patrocinador e outros envolvidos.

Com isso temos o nosso replanejamento que é, geralmente, solicitado pelo cliente assim o sponsor

do projeto pode negociar prazo e custo, que deve ser documentado é anexado ao escopo do projeto.

Podemos ter também a reprogramação que é solicitada pela equipe de projetos, quando é percebido

que o cronograma atual não pode ser atendido, ai fica a rigor do gerente do projeto tomar a decisão

e acertar com o cliente o cronograma final. Enfim isso é importante para que todas as modificações

tanto no escopo quanto no projeto deva ser comunicadas e documentadas para que essas novas

informações sejam a nova linha de base do projeto.

4. Conclusão

Mesmo fazendo um trabalho minucioso, levantando todos os aspectos, todas as variáveis possíveis

de um projeto, desenvolver o escopo e validar juntamente ao seu cliente, mesmo assim é importante

aceitar  que algum aspecto vai mudar tornasse uma estratégia muito boa para realizar o projeto,

estamos sujeitos a vários tipos de interferências tanto dentro como fora do projeto, como política

externa ou um as built que não foi realizado da forma correta.

Colocar o replanejamento como parte de seu planejamento já é uma prática adotada e muito bem

aceita, mesmo assim é importante fazer que essa nova parte do processo siga um fluxo e que todas

as pessoas envolvidas saibam que ela existe.
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