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A implantação  da  filosofia  de  Gerenciamento  de  Projetos  em 

empresas de pequeno porte 

Wagner Martins da Costa 

RESUMO 

O presente estudo procura demonstrar a importância das metodologias de gerencia-

mento de projeto aplicadas em pequenas empresas, cuja cultura não projetizada, difi-

culta a implementação de certas metodologias e conceitos.  
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1 INTRODUÇÃO 

Com o crescente aumento da competitividade no ramo da construção civil e com a 

abertura cada vez maior do mercado, importando novas tecnologias e novos fornece-

dores, surgem também novos desafios e o principal deles é diminuir a distância que 

separa o planejamento da execução. Mas essa não é uma tarefa fácil para uma em-

presa pequena e sem uma cultura voltada o gerenciamento de projetos, com recursos 

humanos, físicos e financeiros limitados e que compete no mercado de construções 

industriais com empresas de médio e grande porte a nível nacional.  

Neste mercado extremamente competitivo é constante a busca por novas ferramentas 

e modernos processos que possam trazer maior qualidade e principalmente maior 

competitividade. Assim, percebem os processos de Gerenciamento, como sendo fer-

ramentas cada vez mais importantes para um salto no seu desempenho operacional, 

organizacional e financeiro. Porém entende que irá mudar radicalmente a forma como 

ela atua em seus projetos e imediatamente começa a analisar esta decisão apenas 

pelos pontos negativos, pensando na perda de controle por parte de sua diretoria, no 

tempo e esforço que serão demandados em função da burocratização e padronização 



de suas atividades e da incerteza de sucesso em decorrência do despreparo de sua 

equipe. Mesmo tendo em vista que os modelos de Gerenciamento de projetos são 

altamente flexíveis e passíveis de adequação ao porte de cada empresa ou mesmo 

projeto, pensar negativamente é a primeira opção na maioria dos casos. 

Este artigo aborda uma empresa que atua em projetos complexos e geralmente convi-

vem com outras empresas, algumas projetizadas e outras de estruturas matricial, de 

diversas nacionalidades e consequentemente culturas de trabalho distintas. Muitas 

vezes esta diversidade de cultura organizacional se reflete na metodologia de trabalho, 

na padronização dos serviços e na documentação de registro, que em muitos casos é 

inexistente. 

O estudo desta empresa, sua forma de atuar no mercado e seus resultados, vêm sen-

do realizado ao longo dos últimos dois anos e deu origem a busca por um modelo de 

gestão que proporcione maior eficiência e competitividade no mercado. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Dimensionar apropriadamente o modelo de gerenciamento em função do tamanho da 

empresa, dos padrões e procedimentos organizacionais, somado ao baixo número de 

pessoas qualificadas (VALERIANO, 2001; CRAWFORD, 2002; KERZNER, 2006); a 

uma equipe técnica reduzida e à dificuldade de transpor barreiras culturais 

(CRAWFORD, 2002; MARTINS et al., 2005), que se fortaleceram ao longo de 30 anos 

de atuação no mercado, tornam este assunto merecedor de grande atenção.  

A globalização da economia e esta abertura de mercado têm exigido das empresas 

uma postura mais segura e firme, não apenas em relação aos investimentos aplica-

dos, mas também no que diz respeito ao controle de custos e de prazos de execução. 

Juliana Ferreira Barbosa Borges, MBA em Gestão de Projetos em Engenharias e Ar-

quitetura, em seu artigo “Gestão de Projetos na Construção Civil”, publicado na revista 

On –Line IPOG de julho de 2013, diz o seguinte: ”Nenhuma empresa é capaz de so-

breviver e permanecer dentro do mercado competitivo da construção civil sem integrar 

a gestão da empresa com a gestão de custos da obra.” 

O P.M.I. (Project Management Institute) reconhece a “eficácia” como sendo um dos 

grandes fatores reconhecidamente verificados no momento da implantação da filosofia 

de gerenciamento de projetos em empresas de construção civil de pequeno e médio 

porte. Isso se dá em decorrência de um mercado cada vez mais exigente, onde a pa-

lavra de ordem é a qualidade. 



A qualidade consiste em estar em conformidade com as expectativas dos consumido-

res (ANDRE, 2008, Notas de Aula). Souza & Abiko (1997) sintetizam esse conceito 

para a construção civil como “Satisfação total dos clientes externos e internos da em-

presa.”  

A qualidade é um conceito dinâmico e variável com o tempo (PICCHI, 1993) e sua 

interpretação, ou seja, o nível de qualidade varia de acordo com o grau de interesse 

das pessoas ou instituições envolvidas. 

Na verdade, quando falamos em implantar um sistema de Gerenciamento de Projetos 

ou seja, implantar a Filosofia P.M.I. em uma empresa, estamos na verdade buscando 

de forma, mesmo que indireta, uma melhora nos critérios de qualidade, seja ele no 

entendimento da qualidade do produto entregue ao cliente ou da qualidade na execu-

ção do produto do projeto em questão. Gerenciar, monitorar nada mais é que garantir 

que um produto atenda a tríplice restrição de um projeto, atendendo Prazo, Escopo e 

Custo + a qualidade. 

O resultado de uma boa gestão é visto como a distinção entre o sucesso e o fracasso 

de pequenas empresas no mercado e esta fortemente relacionado com “... a experiên-

cia, conhecimento e habilidades dos proprietários e trabalhadores” (Man et al. 2002). 

Knight (2001) mostra que o sucesso de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) ameri-

canas na internacionalização de suas atividades tem relação com a postura inovadora 

e visão proativa de seus dirigentes quanto ao mercado global. 

Neste artigo abordamos temas como a dificuldade de implantação de um modelo de 

Gestão de Projetos, o Gerenciamento do Tempo, a Importância dos Dados históricos, 

o Gerenciamento das comunicações e a atualização de processos. 

2.1 DIFICULDADES NA IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO DE PRO-

JETOS 

O fato da empresa estar consolidada no mercado há um bom tempo e ter reconheci-

mento pelos seus serviços prestados foi o principal desafio para a aceitação da neces-

sidade de se implantar um modelo de gestão de projetos. Para muitos membros da 

equipe aquilo era apenas uma forma de burocratizar o trabalho e permitir de que mui-

tos opinassem sobre a execução dos serviços. 

Foi então apresentado para a empresa um estudo que mostrava claramente alguns 

pontos específicos que necessitavam de uma atenção imediata. 



Ponto de atenção Proposta 

Gerenciamento do tempo Rever processos; 

Buscar novas formas de trabalho; 

Melhorar Rotinas; 

Indicadores de Projetos Coletar dados para gerar Informações 

Históricas confiáveis; 

Comunicação Participação efetiva de toda a equipe na 

tomada de decisões; 

Melhorar o processo de difundir informa-

ções de forma ágil, clara e direta; 

Escassez de Mão de obra Qualificada Acompanhamento na interpretação corre-

ta dos projetos; 

Melhoria na forma de apresentação das  

Ordens de Serviço; 

Acompanhamento mais direto das ativi-

dades; 

 

As principais barreiras se confrontavam com a estrutura organizacional da empresa e 

seus processos de trabalho, solidificados ao longo dos anos e que impedia muitas 

vezes a interatividade e a cooperação entre os membros da equipe. 

Hoje a empresa concorda, em unanimidade que todos os empreendimentos ou obras 

nas quais estiverem envolvidos necessitam ser controlados financeiramente e ter um 

prazo bem definido e respeitado. Que o escopo, conforme vendido, deve ser gerencia-

do, medindo-se recursos humanos, materiais, serviços e comparando com as necessi-

dades do empreendimento, sem em momento algum, se desviar do que foi realmente 

vendido ao seu cliente. 

Nicolau Maquiavel (1513 D.C.) disse que: “Nada é mais difícil do que a introdução de 

uma nova ordem. O inovador tem como inimigos todos aqueles que se saíram bem 

com as condições antigas, e seus defensores são aqueles que podem se sair bem em 

novas condições.” Para mudar uma organização, é preciso entender todas as forças 

que agem em prool da estagnação e canaliza-las para que deem espaço as mudan-

ças. 

Um modelo de gestão de projetos bem aplicado, trás muitas vantagens e benefícios 

para as empresas que os aplicam. Não há sentido utilizar de todos os 42 processos do 



guia PMBOK, mesmo que devidamente ajustados ao porte da empresa, sem que haja 

um comprometimento com a aceitação da mudança. Dessa forma, as empresas ne-

cessitam capacitar-se em gerenciamento de projetos e aplicar estes conhecimentos, 

buscando aperfeiçoa-los e adequá-los a suas necessidades ao longo do tempo. 

2.2 GERENCIAMENTO DO TEMPO 

Hoje quando se fala em descumprimento de prazos na construção civil, nos vem logo 

à mente os problemas enfrentados em decorrência da carência de uma mão de obra 

qualificada. Quando esta mão de obra, pouco qualificada, esta inserida em um cenário 

de cobrança, com um cronograma apertado, o risco de acidentes, a baixa qualidade 

na execução dos serviços, a alta rotatividade da mão de obra e os constantes retraba-

lhos tornam-se presenças constantes na obra. Tudo isso impacta no cumprimento dos 

prazos. 

O PMBok,na página 129, define que: “O gerenciamento do tempo do projeto inclui os 

processos necessários para gerenciar o termino pontual do projeto.” 

Cumprir prazos depende não somente de uma equipe com alta produtividade, mas 

principalmente, depende de um cronograma real, factível, sem datas fantasiosas e 

inexequíveis. Na empresa em questão, os cronogramas eram elaborados pela equipe 

de escritórios, muitas vezes sem consulta à equipe de obras, visando atender as ne-

cessidades do cliente. 

O desejo de se tornar mais competitiva e a possibilidade de estar melhor posicionada 

nas concorrências de obra, fazem com que muitas vezes o cronograma seja elaborado 

de trás para frente, partindo-se da data término. 

Mas como assumir um cronograma antes de se contratar um terceiro? Atualmente na 

construção civil, ocorrem muitas terceirizações de trabalhos, para suprir a falta de mão 

de obra. Mas, quando um terceiro é inserido em seu contrato, ele torna-se “parte do 

todo” e será responsabilidade de quem o contratou inclusive no que diz respeito ao 

cumprimento dos prazos estabelecidos. A única maneira de garantir que um terceiro 

cumpra os prazos estabelecidos é o acompanhamento constante, direto e eficiente. 

Deve-se buscar sempre o Followup, ou seja, ir atrás da resposta. Fiscalizar, monitorar, 

cobrar e garantir que o que foi acordado seja cumprido. 

Neste ato de fiscalizar e monitorar o que esta sendo feito, os profissionais passam a 

agregar novos conhecimentos, a entender o “como se faz” e assim além de garantir 



que o serviço estaveja sendo bem feito, torna-se possível perceber se os materiais 

especificados estam sendo solicitados de forma correta e em tempo hábil. 

Em se tratando de terceiros que realizam a fabricação de produtos em sua oficina é 

necessário que o material enviado para fabricação seja acima de tudo, bem dimensio-

nado, pois, raramente retornam as sobras. Por outro lado este trabalho quando reali-

zado fora, permite ao terceirizado se ocupar com outros trabalhos que julgue de menor 

prazo de retorno financeiro, comprometendo o seu prazo e o do seu cliente. 

Ao entender isso a equipe da empresa objeto deste artigo tornou-se mais ativa nos 

trabalhos de acompanhamento de fornecedores. Não só como cobradores de serviços, 

mas passaram a ter uma visão técnica mais apurada e foi possível dimensionar melhor 

o tempo na hora de se elaborar um cronograma. 

O resultado foi imediatamente percebido e elevou nosso processo de otimização e 

gerenciamento do tempo. Hoje os atrasos às vezes ocorrem, mas não por responsabi-

lidade única e exclusiva do terceiro ou da empresa. Diminuir o tempo ocioso, otimizar 

as atividades geram ganhos não somente na eficiência da equipe, mas também dimi-

nuem os custos e aumentam a lucratividade da empresa. 

2.3 DADOS HISTÓRICOS 

Dan Marshall (2010) afirma que “O beneficio de coletar e aproveitar as informações 

históricas é que podemos alcançar a melhoria continua em nossas práticas de geren-

ciamento de projetos.” 

As informações históricas, são definidas na página 434 do Guia PMBok (PMI, 2008) 

como sendo “documentos e dados sobre projetos anteriores que incluem arquivos de 

projeto, registros, correspondências, contratos encerrados e projetos encerrados.” Ter-

se esta cultura de coletar, catalogar e registrar estas informações em uma empresa é 

algo que pode lhe proporcionar um ganho substancial de tempo nas tomadas de deci-

sões futuras. 

As informações registradas no RDO e em outros meios, como planilhas, relatórios e 

fotografias são de grande importância para o acervo técnico da empresa. Até mesmo 

no momento da dispensa ou saída de um colaborador, deve ser registrada em sua 

ficha uma análise feita pela equipe administrativa da obra, onde são apontadas todas 

as características do perfil psico-profissional do mesmo e que encerra com uma per-

gunta: Contratar novamente? Sim ou Não. Assim evita-se a recontratação de um cola-

borador que não se enquadre no perfil da empresa. 



Os RDO – Relatórios Diários de Obra devem completos e abrangentes, enquadrando 

nos modelos da ABNT e complementados por fotografias e gráficos de chuva, de 

avanço de trabalho, datas de recebimento de materiais em obra, etc... evitando-se 

problemas futuros, pois qualquer questionamento é prontamente respondido tendo em 

mãos os documentos e as fotografias que comprovam a informação fornecida. 

Deve-se ter o hábito de fazer atas de reunião. Desta forma tornaram-se oficiais todas 

as decisões tomadas nas reuniões com os clientes.  

As planilhas de medição precisam ser completas e abrangentes, detalhando de forma 

mais ampla as atividades e serviços executados, bem como, relaciona o consumo de 

materiais, quando possível, às notas fiscais dos mesmos. (como no caso do concreto 

usinado). 

Outro documento importante é a planilha de medição de produtividade que deve se 

implantada em todos os setores, com avaliação constante do desempenho dos colabo-

radores. O objetivo é não somente identificar os de melhor desempenho, mas princi-

palmente, identificar as deficiências e potencialidades de cada um, dentro de uma de-

terminada área de atuação, fazendo-se se necessário a relocação deste colaborador, 

para uma área onde apresente melhor desempenho. 

Agindo desta forma , dentro de algum tempo, a empresa terá um banco de dados com 

estimativas de produtividade por equipes de trabalho dentro do site da construtora, 

permitindo a relocação de um recurso ou de uma equipe para suprir melhor as de-

mandas de determinadas áreas e desta forma otimizar o tempo de execução das tare-

fas. 

2.4 GERENCIANDO A COMUNICAÇÃO 

O PMBOK 4ª Edição, na página 52, item 3.4.14, define o seguinte: “Planejar as Comu-

nicações é o processo de determinação das necessidades de informação das partes 

interessadas no projeto e definição de uma abordagem de comunicação”. Ainda nesta 

mesma edição, no Capítulo 10 é dito que: “Uma comunicação eficaz cria uma ponte 

entre as diversas partes interessadas envolvidas no projeto, conectando vários ambi-

entes culturais e organizacionais, diferentes níveis de conhecimento, e diversas pers-

pectivas e interesses na execução ou nos resultados do projeto.” 

Em tratando-se da empresa foco deste artigo, os processos de comunicação deman-

daram um esforço maior da equipe, já que não há na empresa um departamento ou 



uma pessoa exclusivamente dedicada a esta função. Daí os processos foram unifica-

dos, dando um destino melhor às informações. 

 

A solução encontrada foi centralizar o envio de todos os e-mails de um projeto em um 

único endereço e este passou a ser também o único receptor dos mesmos. Desta for-

ma, não há mais espaço para a velha desculpa: “eu enviei, você não recebeu?” 

Todo e-mail enviado, solicita confirmação de leitura e de recebimento e são separados 

no software específico, por pastas para cada projeto em andamento. 

Esta sendo implantada a “Gestão a vista”, com o objetivo de melhorar o canal de co-

municação entre a equipe de obras e a equipe administrativa. Neste quadro estarão 

sendo disponibilizadas as vagas em aberto, avaliações de resultados das equipes, 

previsões de cronograma, dentre outras informações inerentes a obra e seus colabo-

radores. 

Todo documento enviado para a obra, agora é registrado em um protocolo. Todo do-

cumento enviado ao cliente segue com uma carta de recebimento que deve ser assi-

nada no momento do recebimento. Quando possível o documento físico que é entre-

gue, segue também em meio digital, via e-mail, para todos os interessados. 

A utilização de canais de comunicação como o “Whatsapp” permite uma inteiração 

melhor entre a obra e o departamento de engenharia. Problemas, dúvidas, solicitação 

de materiais, informações importantes são enviadas imediatamente da obra para o 

escritório central, facilitando significativamente o trabalho. 

3 ESTUDO DE CASO 

Fundada em abril de 1984, a empresa em questão vem atuando ao longo dos anos no 

ramo da construção civil, especificamente para obras industriais, comerciais e de infra-

estrutura. Consta de seu portfólio de projetos, obras executadas em grandes empre-

sas onde ocorre o contato direto com gerentes e sub-empreiteiros das mais diversas 

nacionalidades, como Franceses, Italianos, Portugueses, Brasileiros, Coreanos, Norte-

americanos, Alemães e Espanhois. Daí surge a questão: Como encontrar uma lingua-

gem ou um modelo de padronização de trabalho e de documentação comum a todos? 

Nos últimos cinco anos, a empresa vem sendo obrigada a se modernizar e implantar 

processos de gerenciamento e de padronização de atividades diferentes de tudo o que 

já havia feito até o momento. A entrada cada vez maior de mão de obra estrangeira, 

muitas vezes ocupando cargos de diretoria ou gerencia, elevou o nível de exigência no 



que diz respeito ao gerenciamento dos projetos. Em muitos casos, foram solicitados 

documentos até então não utilizados tais como, EAP, APR, Cronogramas em Project 

(até então eles eram elaborados em Excel), histogramas, avaliações de desempenho, 

dentre tantos outros. 

Até o ano de 2007, a empresa havia tido apenas um engenheiro como seu responsá-

vel técnico. Este por sua vez era responsável não somente pela execução de obra, 

como também pela orçamentação, segurança do trabalho, solicitação e compra de 

materiais, medições e planejamento.  

Todas as atividades eram realizadas, mas nada referente a este período ficou regis-

trado. Após sua saída, a empresa, então, ficou sem memória de 23 anos, pois, nunca 

solicitou um termo de aceite ou atestado de capacitação técnica. E mesmo se os hou-

vesse solicitado, não teriam grande valor, já que no que diz respeito ao Atestado de 

Capacitação Técnica, ele faz parte do currículo do profissional, responsável técnico 

pela obra e/ou pela empresa. Sendo assim, restou apenas, não desmerecendo, o 

know-how do seu diretor que apesar de não ser engenheiro civil, possui vasta experi-

ência e profundos conhecimentos na área e é o grande responsável pelo sucesso da 

empresa no mercado. 

Em julho de 2007 um novo engenheiro foi contratado para a empresa e tornou-se o 

responsável técnico da mesma, assumindo todas as atribuições de seu antecessor. 

Nos primeiros três anos de trabalho, continuou atuando da mesma forma, com as 

mesmas ferramentas que lhe foram passadas pela equipe. Desta forma ele carregou 

consigo todas as responsabilidades que o outro exercia além de receber novas atribui-

ções, como análise, elaboração e ajustes de projetos em CAD. Com pouca experiên-

cia, os primeiros projetos foram difíceis de serem executados e enfrentaram grandes 

problemas. 

Em 2010, quando a empresa assumiu seu maior projeto, em aspectos financeiros, até 

então já executado por ela e com o contato direto com equipes internacionais, instinti-

vamente e de forma autodidata, a empresa começou a mudar seus processos, desde 

a orçamentação até a execução da obra. Destacamos à seguir algumas das principais 

mudanças que foram implementadas na construtora: 

 

 

 



Área / Problema Antes Depois 

Propostas Técnicas / Comer-

ciais 

Entregues em duas páginas, 

sem especificação de deta-

lhes do escopo do forneci-

mento; 

Anexo: Planilha de quantitati-

vos e preços 

Passaram a ser divididas em 

técnica e comercial; 

Anexos: 

- Memorial descritivo da obra; 

- Declaração de desvios; 

- Declaração de concordância 

com a Especificação Técnica; 

- Relação de Máquinas e 

Equipamentos; 

- Histogramas de Máquinas, 

Equipamentos; 

- Histograma de Pessoal; 

- Relação de responsáveis 

técnicos; 

- Histórico profissional da 

empresa; 

Segurança do Trabalho Não havia documentação Documentos criados: 

- APR – Análise preliminar de 

riscos; 

- Ordem de serviços; 

- Padronização sobre uso de 

EPI; 

- Contratação de dois técni-

cos de Segurança; 

RDO Não havia Implantação do RDO; 

Solicitação de Atestados de 

capacitação técnica; 

Termo de aceite de obras; 

Orçamentos Baseados em preços e pro-

postas anteriores, tabelas e 

revistas especializadas; 

Cada orçamento passou a 

ser elaborado por completo, 

sem consulta a tabelas e 

revistas; 

Todos os materiais e serviços 

são cotados um a um, até 

fechar-se o custo real da 

obra. 

Conferência minuciosa dos 

projetos e planilhas de quan-

titativos; 



A falta de documentos e de registros, refletia, nos resultados dos projetos executados, 

gerando atraso no cronograma, custos elevados em função de riscos não mitigados, 

dentre tantos outros problemas. Foi então que a empresa percebeu a importância da 

implantação de uma gestão de projetos. Os resultados de ações simples e empíricas 

mostravam que o caminho era se modernizar e se “projetizar”. 

Mas para seu diretor/proprietário isso poderia ser feito ali mesmo, apenas com pesqui-

sas na Internet e a experiência conjunta da equipe. 

3.1 MELHORANDO A COMUNICAÇÃO E FACILITANDO O TRABALHO 

A dificuldade em encontrar-se mão de obra qualificada, aliada a baixa escolaridade e 

muitas vezes ao chamado analfabetismo funcional, levou a equipe a pensar em uma 

nova forma de gerenciar a informação dos projetos, fazendo uma comunicação mais 

clara e direta. Desde o processo de armação, passando pelas etapas de concretagem, 

alvenarias e revestimentos, instalações hidrosanitárias, todos os projetos passaram a 

receber uma filtragem e uma readequação, de modo a simplificar a interpretação do 

que esta sendo solicitado. 

No caso das armações, criou-se um formulário resumo, que apresenta outra forma de 

detalhar a armação de pilares e vigas, de fácil leitura de com maior facilidade de inter-

pretação. Ao se fazer isso, possibilitou-se a melhor utilização das barras, diminuindo 

significativamente as perdas, no caso de barras cortadas e dobradas em obra. Para os 

demais casos, adotou-se a ferragem sempre cortada e dobrada e entregue na obra de 

acordo com seu período de utilização. 

Os revestimentos passaram a ser identificados por cores, em um documento chamado 

“Mapa de Revestimentos” e as cores nele apresentadas, são passadas ao almoxarifa-

do para identificar os diversos materiais, evitando-se assim utilização em local inade-

quado. São estudados também, os locais de início de assentamento, para otimizar as 

perdas e recortes. Em alguns casos as sobras são identificadas e sua utilização em 

outra área é estudada e quando possível apontada no próprio mapa. 

Os projetos de tubulações elétricas e hidráulicas passaram a ser também readequa-

dos por cores de acordo com o diâmetro e tipo de tubulação. Desta forma evitaram-se 

erros comuns no momento da execução.  

Os chamados “mapas” hoje estão sendo mais abrangentes, absorvendo outras áreas 

como esquadrias (Mapas de Esquadrias), Forros (Mapas de forros), pinturas (Mapas 

de pinturas), etc... O relacionamento com os fornecedores nestes casos tornou-se 



mais claro e preciso. Mesmo sabendo que assim, a empresa esta assumindo uma 

responsabilidade maior pela compra dos materiais. 

3.2 ATUALIZANDO OS PROCESSOS 

Praticamente todos os projetos executados pela empresa, partem de uma mesma li-

nha base e seus ciclos de vida são muito semelhantes. A seguir apresentamos um 

exemplo de ciclo de vida mais utilizado pela empresa: 

PLANEJAMENTOINICIAÇÃO EXECUÇÃO

ACOMPANHAMENTO

 Visita técnica;

  Estudo de projetos e 
documentação;
 Estudo de viabilidade 
técnico / financeira;

 Elaboração de 
propostas técnica e 
comercial;

 Elaboração de 
Orçamento detalhado;
 Elaboração de 
cronogramas;

 Elaboração de 
trabalhos inerentes ao 
projeto;

 

Figura 1 – Ciclo de vida anteriormente adotado pela empresa 

Iniciação – Visita técnica, estudo de projetos e documentação, estudo de viabilidade 

técnico / financeira 

Planejamento – Elaboração de propostas técnica e comercial, elaboração de orça-

mento detalhado, elaboração de cronogramas 

Execução – Execução dos trabalhos de inerentes ao projeto 

Acompanhamento – Acompanhamento técnico de todos os serviços referentes ao 

projeto. 

Observa-se que até então, não existia uma fase de encerramento no ciclo de vida. 

Todos os projetos eram simplesmente encerrados sem criar-se nenhuma documenta-

ção de aceite, reuniões com clientes ou qualquer outra formalidade. 

Na fase de planejamento, partia-se de pressupostos e informações não documentadas 

sobre a produtividade da empresa, muitas vezes tornando o cronograma incompatível 

com a realidade da empresa. Porém, por diversas vezes, a experiência e o senso ino-

vador do sócio-diretor, permitiu o cumprimento de prazos, mesmo com pouca mão de 

obra. 



A sugestão apresentada para a gerência da empresa propunha uma reformulação deste ciclo de vida, abrindo margem para novas atividades 

e novas etapas. O ciclo de vida sugerido é o seguinte: 

PLANEJAMENTO
Pré-obra

INICIAÇÃO EXECUÇÃO

 Visita técnica;

  Estudo de projetos e 
documentação;
 Estudo de viabilidade 
técnico / financeira;
  Levantamento de 
quantitativos de serviços 
e materiais;

 Pesquisa   de 
Fornecedores;

 Cotação de produtos e 
serviços junto a 
fornecedores;

 Elaboração de 
propostas Técnica e 
Comercial;
 Elaboração de 
orçamento detalhado;

 Elaboração de 
cronogramas e organo- 
gramas
  Monitoramento do      
escopo do cliente;

 Elaboração de trabalhos 
inerentes ao projeto;
 Monitoramento constante 
de fornecedores;
 Monitoramento e controle 
da execução de atividades;

 Geração de histórico de 
trabalhos;

 Reuniões semanais com 
cliente;

PLANEJAMENTO
 de obra

 Registro de documenta- 
ção junto ao CREA;
 Revisão de cronogramas 
e organogramas;
 Elaboração de mapa de  
suprimentos;

 Elaboração da lista de   
fornecedores;

  Elaboração do plano de  
aquisições;
 Oficialização de contratos 
com fornecedores;
  Monitoramento do 
escopo contratado;

ENCERRAMENTO

 Check list de obra;

 Termo de aceite do cliente 
e atestado de capacitação 
técnica;
 Baixa de ART;
 Acompanhamento e 
monitoramento da operação 
das instalações;

 Databook;
 Reunião de encerramento

 

Figura 2 – Ciclo de vida proposto para a empresa 

Iniciação – Visita técnica, Estudo de projetos e documentação apresentada pelo cliente, estudo de viabilidade técnico / financeira, levanta-

mento de quantitativos de serviços e materiais, Pesquisa de fornecedores; 

Planejamento pré-obra – Cotação de produtos e serviços junto a fornecedores (mínimo 3), Elaboração de propostas técnica e comercial, ela-

boração de orçamento detalhado, Elaboração de cronogramas e organogramas; 

Planejamento obra – Documentação junto ao CREA (registro de ART), Revisão de cronogramas e organogramas, Elaboração de mapa de 

suprimentos, lista de fornecedores e plano de aquisições;  



Execução – Execução dos trabalhos inerentes ao projeto, monitoramento constante 

dos fornecedores, monitoramento e controle da execução das atividades; 

Encerramento – Check list de obra, Termo de aceite técnico do cliente, baixa de ART, 

Acompanhamento e monitoramento da operação da obra, Databook, Reunião de en-

cerramento. 

Cabe ressaltar, que para exemplificarmos melhor o que foi proposto, em nosso ciclo 

de vida, algumas etapas são na verdade processos organizacionais e documentos de 

projeto e foram expostos aqui apenas a título de apresentação da estrutura desenvol-

vida na empresa. 

O monitoramento e controle passaram a existir e ser mais efetivos desde a fase do 

planejamento pré-obra, que acontece no momento da concorrência pela obra, antes 

mesmo da empresa ser a escolhida para a execução da mesma. Este monitoramento 

e controle, abrange critérios de qualidade, melhorias de processos, medições de servi-

ços e de qualidade, informações sobre o desempenho do trabalho e listas de verifica-

ção. Desta forma a qualidade do trabalho passou a ser cobrada e monitorada desde o 

início do processo, visando garantir um produto de confiabilidade para o nosso cliente. 

CONCLUSÃO 

As mudanças ainda que em fase de implantação, demonstram que o gerenciamento 

dos projetos da empresa é o melhor caminho para melhorar sua eficiência no merca-

do. Ainda há muito a ser pensando e adequado, mas o primeiro passo foi dado. 

Os documentos de projetos, a criação dos ativos de processos organizacionais e apli-

cação mais efetiva de um monitoramento dos processos, desde o momento da orça-

mentação, passando pelo processo de planejamento, compras e execução, até a en-

trega final do produto ao cliente, demonstra que aos poucos a empresa esta se abrin-

do para as mudanças e entendendo a importância para o futuro da organização. 

Não há a intenção por parte da empresa de se certificar, o que seria um projeto de 

longo prazo, mas, hoje, há a pretensão de se tornar gerenciada, dentro da sua reali-

dade, adequando as orientações do PMBOK à sua realidade de mercado. É obvio que 

muitas ações não estão previstas no PMBOK ou possam até soar estranho para mui-

tas outras empresas, mas, para a realidade em questão é uma forma eficiente de obter 

melhores resultados. 

Adequar a empresa a novos procedimentos e novas formas de trabalho, preparar a 

equipe e criar uma documentação padronizada dos processos, tem sido um grande 



desafio e também um grande aprendizado. Não há duvidas de que este desafio será 

árduo e demandará uma sinergia até então não conhecida dentro da empresa. Mas o 

simples fato de estarmos buscando uma melhor forma de trabalho e de aceitarmos 

este desafio, já torna esta tarefa uma experiência empolgante e promissora. 

Atualmente a empresa desenvolve um projeto próprio de construção de um empreen-

dimento hoteleiro, no qual, desde o início houve a grande preocupação com a susten-

tabilidade. Tudo esta sendo registrado e documentado, pensando-se na obtenção da 

certificação LEED (Leadershp in Energy and Evironmental Design), um selo ambiental 

para edificações. Mesmo sendo esta uma certificação para o empreendimento, pode 

ser este o primeiro passo para a busca de outras certificações.  
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