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Sobre o autor 

 

Desde a juventude o consultor Renê Ruggeri desenvolveu 

interesse especial pela área de projetos. Filho de engenheiro, logo 

se interessou por desenho técnico. Esboçou ainda na adolescência 

alguma vocação para o desenho artístico, antes mesmo de 

ingressar no curso técnico de edificações aos quatorze anos. 

A vida acadêmica no curso superior teve início confuso, uma 

vez que a decisão entre a Engenharia e a Arquitetura foi tomada 

muito mais por condições circunstanciais. Havia ainda uma queda 

pessoal pelo curso de Física, uma vez que já naquela época era 

empenhado na leitura de biografias de grandes personagens das 

ciências. Enfim, iniciou o curso de Engenharia Civil, em Ouro Preto - 

MG, sua terra natal, aos 17 anos. 

O adolescente introspectivo deu lugar ao jovem dinâmico e 

cheio de opinião. Envolveu-se com um sem número de atividades 

extracurriculares, desde entidades estudantis, passando por várias 

bolsas de monitoria, aulas no pré-vestibular, projetos de museus 

dentro da universidade e algum envolvimento com a edição do livro 

do seu pai (e companheiro de cerveja e prosa). 

Esse universo dinâmico e rico em conteúdos diversos foi 

fértil para o desenvolvimento de um pensamento um tanto rebelde 

frente à coerção do sistema de ensino de engenharia. 

Definitivamente, a insatisfação era a propulsora de sua ação e sua 

forma de criar e defender ideias tinha o apoio de colegas e alguns 

professores. 

Como um perguntador implacável de "porquês", os "comos" 

nunca lhe foram satisfatórios. Eram apenas meios, mas nunca fins 

em si. 
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Depois de uma graduação conduzida em meio a um 

turbilhão de atividades, vieram as pós-graduações. Os porquês 

começaram a ser buscados nas áreas gerenciais, apesar do intenso 

trabalho técnico em seu escritório de engenharia (parceria com um 

professor e alguns colegas). Estudos paralelos nas áreas de 

comunicação ocuparam posição relativamente central na forma de 

compreender as coisas. 

Um bom período como gestor de projetos socioculturais, já 

depois de bons anos de trabalho com engenharia, foi uma imersão 

em novas ideias, novos pontos de vista e novos argumentos. Uma 

abertura sem igual do campo de visão. Um outro prisma que 

dificilmente seria acessível no universo quadrado da técnica e 

tecnologia. Um mundo repleto de porquês oriundos dos campos 

social, artístico, histórico, antropológico, filosófico etc. Um período 

rico em relações que alongam e estressam (no bom sentido) o 

pensamento. 

Atualmente é sócio proprietário da Renê Ruggeri 

Engenharia e Consultoria onde exerce atividade de Coordenação de 

Projetos, Gestão de Empreendimentos e continua escrevendo e 

produzindo reflexões sobre suas áreas de atuação bem como 

cursos, palestras e treinamentos para o desenvolvimento de 

profissionais e estudantes nas áreas de Engenharia de Projetos e 

Gestão de Projetos. 

Tudo o que surge em sua trajetória profissional ou mesmo 

pessoal é razão para continuar questionando e buscando respostas 

aos porquês. Os comos continuam surgindo como meios. 

Mas agora, quer dividir isso com outros para que cada um 

trilhe o caminho de procurar seus porquês. Encontrar não é o 

principal, trilhar sim. 
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Prefácio 

 

Colecionei alguns textos nos últimos anos e os publiquei na 

internet. Mas resolvi, para dar mais asas aos textos, distribuí-los 

também por outros meios. Gosto de escrever sobre temas 

atemporais, o que faz com que os textos não dependam de 

contextos mais atualizados para serem úteis e válidos. Assim, textos 

produzidos há alguns anos continuam atuais. 

Normalmente escrevo sobre quatro temas principais: 

Gerenciamento de Projetos, Engenharia de Projetos, Informações & 

Comunicação ou Terceiro Setor. A cada dia da minha vida um 

destes temas acaba ocupando lugar central e se torna terreno fértil 

para experiências, ideias e pensamentos. 

Os textos não possuem sequência. Qualquer texto pode ser 

lido independente dos demais. A vida e as ideias não se apresentam 

a nós de forma organizada mesmo. O exercício de juntar tudo é o 

que proporciona a experiência da criação de conhecimentos. 

Todos os textos nascem de questões vivenciadas por mim 

na vida profissional (e, às vezes, social). Eventualmente, algumas 

reflexões me vêm à mente em momentos mais descontraídos, mas 

o grande volume de textos é inspirado em experiências profissionais 

corriqueiras elevadas a um nível de reflexão mais teórica. 

Para difusão dos textos, resolvi disponibilizá-los como e-

book, afinal eles estão mesmo espalhados na internet. A grande 

vantagem do e-book é o fato de estarem reunidos e poderem ser 

acessados sem a necessidade de conexão (se é que alguém não 

está conectado hoje em dia). 
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Espero que algum texto possa auxiliar alguém, em alguma 

situação, em algum lugar. Se inspirar boas ideias, boas concepções 

e bons pensamentos, já me dou por satisfeito com esse trabalho. 

 

O Autor 
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1. Introdução 

Os últimos quatro ou cinco anos foram especiais para mim. 

Trabalhei em uma grande empresa onde tínhamos muito a fazer e 

pouco tempo para pensar. Atropelávamos o tempo e lutávamos com 

processos engessados para produzir resultados razoáveis. Mas 

aparentemente, todos consideravam aquilo normal. Poderia até ser, 

mas não para mim. 

Sempre me preocupei com a construção de bons processos 

de trabalho e não apenas em seguir processos estabelecidos. Ainda 

quando estudante, aprendi que padrões não são estáticos. É preciso 

evoluir padrões, processos, procedimentos, etc. Esse é o espírito da 

melhoria contínua. Mas para isso, é preciso dominar a fundo os 

processos e esse domínio não está no conhecimento dos 

procedimentos e seus detalhes. Há um porquê se fazer as coisas de 

uma ou outra forma e esses porquês precisam ser apropriados pelos 

trabalhadores em todos os níveis hierárquicos, sobretudo nos mais 

elevados. Sem o "porquê", nenhum "como" é satisfatório ou eficaz. 

O domínio dos porquês as coisas "são como são" reside no 

conhecimento dos conceitos mais fundamentais (e nem sempre 

elementares) daquilo que fazemos profissionalmente ou não. E, por 

incrível que pareça, refletimos muito pouco sobre isso. 
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A grande maioria das pessoas, na grande maioria das 

vezes, faz as coisas conforme foram orientadas a fazer, de um jeito 

específico. Elas raramente questionam outras formas de fazer e 

quase nunca se questionam porque realmente estão fazendo aquilo 

daquela forma. 

O caixa da lanchonete recebe e dá troco de forma autômata. 

Esse é o trabalho dele. Ele sabe que é um trabalho importante, mas 

normalmente não tem nem ideia de como aquilo tem relação com o 

trabalho do rapaz do setor fiscal da empresa. A questão aqui nem é 

o fato dele ter ou não condições de compreender detalhadamente 

essa relação de finanças empresariais, mas dele estar imbuído 

dessa consciência. Isso daria para ele outra razão de ser do seu 

trabalho. E isso certamente impactaria sua atitude. 

Atitude é um dos componentes da competência. Mas não 

tem a ver com conhecer o seu trabalho nem com saber fazê-lo. 

Atitude tem relação com o comportamento que você assume com 

base na importância que você mesmo atribui ao que faz. E você não 

consegue medir essa importância sem ter consciência dos impactos 

fundamentais que provoca nos negócios, nas pessoas ou na 

sociedade. 

O engenheiro que calcula uma estrutura precisa ter a 

consciência da importância do seu trabalho para que tenha a atitude 

necessária a ele. Consciência é um conhecimento que transcende 

mecanismos intelectuais e se funde com sua forma de ser, está no 

seu espírito e não pode mais ser desconsiderado em tudo o que 

você faz. Saber que é importante não é suficiente, é preciso ter 

consciência do porquê é importante. Apropriar-se disso. 

A sua competência tem o tamanho do seu conhecimento, a 

capacidade da sua habilidade e o status da sua atitude. Sua atitude 
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tem a essência do seu espírito. Ou seja, sua competência tem o 

status do seu espírito. E não podemos esquecer que há muitos 

"espíritos de porco" por aí. Saber não é suficiente. Saber fazer 

ajuda, mas também não é suficiente. Querer fazer é o início do 

caminho. Mas o que te torna verdadeiramente competente é ser o 

que você faz. Essa fusão do espírito com aquilo que você faz, sua 

ação, reflete no resultado que entrega. 

Então, para atingirmos um estágio de competência elevado, 

precisamos elevar nosso espírito. Precisamos alimentar nossa 

consciência com aquilo que é importante. Conhecer, praticar e 

decidir ser de uma determinada forma. 

As questões fundamentais que nos propiciarão essa fusão 

entre o que somos e o que fazemos povoam nosso dia a dia, mas 

não nos detemos a elas porque as exploramos apenas na 

superficialidade do "como são". Nós as usamos em modo 

meramente descritivo. Precisamos nos debruçar sobre estas 

questões e buscar sua essência. Só assim teremos como fundi-las 

em nosso espírito. Afinal, o que nos descreve são nossas ações e 

conhecimentos. Nosso espírito é o que somos verdadeiramente e 

não o que aparentamos ser (que é o que descrevem de nós). 

Os textos aqui apresentados são exercícios desse 

aprofundamento. Temas cotidianos que exploramos 

superficialmente, mas que tento aprofundar para buscar a essência 

e, assim, incorporar ao que sou e não apenas ao que faço ou 

conheço. 

Espero que mexa com o que meu leitor seja e possa ajudá-

lo a ser um pouco mais. 
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2. Como virei profissional em projetos 

March 30, 2015 

 

Minha relação com os projetos começou há pelo menos 30 

anos, quando, ainda criança (11 anos), tomei a decisão de ser 

projetista (me lembro do dia claramente). O caminho natural para 

um filho de engenheiro era partir para a Engenharia, mas a rebeldia 

do adolescente direcionava para a Arquitetura. Ingressei no curso 

técnico de Edificações aos 14 anos (era um bom início para ambas 

as áreas). Nesta época já tinha ganhado minha prancheta 

profissional, materiais de desenho de boa qualidade e ajudava meu 

pai no desenvolvimento dos projetos de nossa casa e às vezes de 

alguns parentes. Aos 16 anos mais ou menos, desenvolver projetos 

de casas era meu hobby preferido. Eu mesmo me encarregava de 

complicar o ponto de partida a cada novo projeto. Sem desafio, não 

tinha graça... 

Ainda criança já me interessava em procurar contextos em 

qualquer tema, adorava ler biografias. Eu sempre queria saber como 

foi a vida dos grandes nomes da história, com especial atenção aos 

cientistas e pensadores. Entender o que fora produzido ou pensado 

não era o mais instigante, eu queria entender as circunstâncias que 
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levaram a isso. O contexto, a visão global e sistêmica, os bastidores, 

as entrelinhas, etc. me inspiravam mais que as grandes teorias. Por 

exemplo, compreender as três leis de Newton me instigaram muito 

menos que descobrir que ele fora um alquimista e tinha um trabalho 

burocrático na Casa da Moeda, ou ainda, perceber que os textos de 

Voltaire tinham outro peso quando percebíamos o embate quase 

que pessoal dele com governantes e pensadores da época (ele é 

simultaneamente admirável e insuportável). 

Veio o momento de entrar para a faculdade. Fiz meus 

planos, meu pai, os dele e então minha mãe decidiu, afinal as 

mulheres sempre mandam. Estudei Engenharia Civil na mesma 

cidade onde morávamos, Ouro Preto - MG. Pra lá da metade do 

curso, minha rebeldia e minha vontade de extrapolar os limites da 

visão restrita da engenharia me fizeram decidir trocar de curso. O 

diálogo com os professores de engenharia, salvo algumas 

importantes exceções, era enfadonho, desestimulante, superficial, 

agressivo (intelectualmente). Decidi fugir para a Arquitetura. Meu pai 

articulou com alguns professores um plano para me manter no curso 

(o que só vim a saber muitos anos depois). E deu certo, ainda bem! 

Um grande mestre me envolveu em projetos internos na faculdade e 

me ocupou com aquilo que me estimulava: Projetos de Engenharia. 

Me deu a oportunidade de humanizar a engenharia, de buscar o 

contexto, a visão sistêmica, de extrapolar os limites do 

"simplesmente conhecer" e explorar a compreensão mais 

abrangente. Me estimulou a misturar o social, o histórico, o biológico 

com a engenharia. Entre um café e outro, um almoço e outro e 

certamente com muita paciência, rompeu para mim os limites que 

outros professores nos impunham como aprendizes de 

conhecimentos estanques. Não reclamo evidentemente do conteúdo 
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das disciplinas, mas sim das limitações de algumas discussões e 

argumentações. 

A abrangência que me foi permitida me deixou sem rumo, 

ou melhor, com muitos rumos. Eu tinha tantos horizontes que me 

mostravam tantas possibilidades que eu não saberia em que direção 

seguir. Eu era um barco em alto mar, sem um rumo a tomar. O que 

ocorreu foi mais ou menos natural: não naveguei sobre as águas, 

resolvi voar. Pouco tempo depois de formado eu já era coordenador 

de projetos no escritório que meu grande mestre colocou à 

disposição, o seu próprio. Iniciei nos sistemas prediais, pulei para as 

estruturas, arquitetura (na realidade era um retorno) e comecei a 

desbravar outras áreas de especialização. Estava decidida minha 

especialização: liderar equipes de especialistas. 

Pouco tempo depois, o mestre a que meu pai me conduziu, 

deu-me a lição libertadora. Vendo meu nervosismo e reclamações 

sobre não conseguir fazer com que os colegas acompanhassem as 

concepções multidisciplinares, a lição veio em poucas palavras: 

"estando muito à frente ou muito atrás, você estará sozinho do 

mesmo jeito". Pra quem teve um grande mestre isso bastava. Decidi 

ensinar o que eu já sabia ou o que eu aprendesse. Não se tratava 

simplesmente de dar cursos, pois isso eu já fazia desde a época de 

estudante, nas mais diversas áreas da engenharia predial e 

posteriormente da gestão de projetos. Era uma mudança de atitude. 

Mesmo mantendo foco na produção dos projetos de engenharia, 

minha atitude passou a ser de consultor. Passei a olhar os colegas 

como pessoas a quem eu deveria ajudar e não simplesmente 

cobrar. Acho que eu nem tinha 30 anos de idade nessa época. 

Durante esse trajeto, a primeira especialização em Gestão 

de Empresas, em 1997, veio como uma forma de saciar minha 



Como virei profissional em projetos  /  7 

necessidade de extrapolar os limites da engenharia. Havia uma 

necessidade real e prática por este tipo de conhecimento, mas o 

instigante era a exploração de um novo universo do qual eu tinha 

conhecimentos, mas no qual eu ainda não tinha mergulhado. 

Lembro-me do professor me cobrando por ser o único aluno que 

ainda não tinha entregado o trabalho e, posteriormente, me 

devolvendo o trabalho com a seguinte análise: "não pude analisar 

como professor, o nível do trabalho já é de consultoria". 

Um dia, nas minhas pesquisas quase que diárias, me 

deparei com uma citação ao Project Management Institute - PMI. 

Desse dia para a matrícula no primeiro curso de Gestão de Projetos 

em 2002 foi muito pouco tempo. Como previu um professor, fui 

infectado pelo vírus gerentococus projectus e não sou capaz de 

abandonar essa postura atualmente. 

Em 2006, já com mais de dez anos desenvolvendo projetos 

de engenharia predial e ministrando cursos em áreas técnicas da 

engenharia e em gestão de projetos, fui convidado a assumir a 

Diretoria de Projetos de uma fundação de apoio a uma universidade. 

Seria meu primeiro emprego formal com carteira assinada. Aceitei 

não pelo emprego (o salário nem era atraente), mas pelo desafio. A 

ideia de ter um chefe não me agradava, mas me deram carta 

branca, então eu aceitei. Eu tiraria férias da engenharia e 

mergulharia no desafio de gerir projetos em áreas relativamente 

desconhecidas. 

Foram quase três anos de trabalho de formação de equipes 

e de estruturação de sistemas de trabalho. Começamos do zero (eu 

dividia uma sala com outro colega) e, quando deixei a fundação, 

tínhamos um setor com mais de vinte pessoas (sem contar equipes 

de campo nas dezenas de projetos que conduzíamos), funcionando 
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num prédio exclusivo, profissionais pós-graduados em gestão de 

projetos e, sobretudo, uma equipe altamente comprometida. 

Descobri neste período a carência do Terceiro Setor com relação ao 

profissionalismo em gestão e reforcei minha habilidade de formar 

equipes. 

Deixei a fundação no final de 2008 e ingressei no MBA em 

Gestão de Projetos (uma pausa depois daquele período de trabalho 

intenso). Continuei dando consultoria em projetos no Terceiro Setor 

em parceria com profissionais que conheci durante o tempo na 

fundação. A própria fundação foi minha cliente. Conclui este período 

lançando meu livro sobre Gerenciamento de Projetos no Terceiro 

Setor em 2011 e um blog sobre esse assunto (cujo conteúdo está 

em parte importado para meu atual site). 

Em 2010 me casei (conheci minha esposa numa das 

consultorias que dei para um projeto cultural). Sorte minha! 

Em 2011 voltei ao mercado de engenharia, mas queria 

novos desafios (na realidade mantive em 2010 apenas a 

coordenação dos projetos de sistemas prediais de um 

empreendimento cujo objetivo era transformar um antigo hospital em 

um centro cultural). Decidi colocar meu currículo no mercado na 

expectativa de aparecer alguma oportunidade interessante. Fui 

chamado para uma empresa de pequeno porte que gerencia 

implantações de shopping centers, supermercados, etc. Fiquei 

pouquíssimo tempo, mas o suficiente para perceber que havia muito 

para ser feito dentro das empresas. 

Logo depois fui chamado para coordenar o desenvolvimento 

de projetos de engenharia para uma grande empresa industrial em 

uma das suas unidades no Brasil. O ramo era um pouco fora da 

minha atuação, mas o desafio era instigante. E uma característica 
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era diferente para mim: eu teria chefes, situação que jamais eu tinha 

vivenciado até então (pois na fundação eu tinha carta branca). Era 

uma experiência necessária para meu desenvolvimento. 

2014 chegou e com ele várias mudanças no mercado. Crise 

política e econômica no país. Momento propício para repensar e 

reposicionar. Frente a uma possibilidade de transferência para 

algum local que não me agradasse, decidi retomar minha carreira 

como consultor e aqui estamos. Novos desafios e um novo plano de 

voo, mas ainda as mesmas referências e paixões. 

Reassumir a posição de empresário e consultor, expandindo 

os temas a serem tratados e passar a usar uma marca associada ao 

meu nome, é um novo desafio pessoal e parte de um plano de 

desenvolvimento profissional. Espero conseguir me empenhar para 

fazer valer a pena... 
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3. Projetos não são apenas para mega 

acontecimentos 

July 16, 2014 

 

Outro dia, conversando com uma pessoa sobre 

Gerenciamento de Projetos (GP), escutei um relato curioso. Os 

cursos e palestras sobre GP normalmente trazem como cases ou 

exemplos apenas grandes projetos. Fala-se sobre empreendimentos 

em construção civil, sobre implantação de sistemas em grandes 

empresas, implantação de novas unidades de fábricas, etc. Mesmo 

que a princípio sejam dados inúmeros exemplos clássicos de 

projetos como uma festa, uma viagem, escrever um livro, etc., no 

decorrer destes cursos e palestras as discussões afastam-se dessa 

"escala" de projetos e adentram os mega acontecimentos. 

Pois bem, resolvi tratar desse tema para argumentar 

basicamente sobre dois aspectos: 

 

1- Porque os cases acabam recaindo em projetos de maior 

porte? 

2- Como aplicar GP em projetos de menor porte, pessoais, 

em pequenas organizações? 
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Primeiramente devemos entender que o conhecimento em 

GP foi construído (e continua em desenvolvimento) a partir de 

grandes projetos. Historicamente o GP (particularmente algumas de 

suas principais ferramentas) nasceu em projetos da NASA. Novas 

técnicas e ferramentas foram incorporadas à medida que as 

necessidades de controles e previsibilidade se tornavam mais 

completas e, consequentemente, mais complexas. E assim, até 

hoje, este conhecimento vem se desenvolvendo. 

Ora, se não as técnicas, exatamente como são aplicadas 

em grandes projetos, os conceitos basilares do conhecimento em 

GP permitem a construção de um enredo sistêmico que em teoria é 

aplicável a qualquer projeto. E de fato são! Isso inclui projetos mais 

simples nas organizações e até projetos pessoais. Vejamos alguns 

casos... 

Um exemplo clássico de projeto pessoal é uma "viagem de 

férias". Não há dúvida que isso se encaixa perfeitamente no 

conceito de projeto, pois tem data pra iniciar e pra terminar, 

nenhuma viagem é igual a outra (é, portanto, única), tem um escopo 

bem definido (todo mundo sabe o que quer fazer nas férias), envolve 

fornecedores, outras partes interessadas (família, por exemplo), e 

por aí vai. Enfim, "viagem de férias" é, sem dúvida, um projeto. 

Quando você marca suas férias, você está de certa forma 

emitindo o seu Termo de Abertura do Projeto (com a anuência do 

sponsor, a empresa em que você trabalha). Quando você define 

para onde vai e o que vai fazer, está definindo seu escopo. Quando 

pensa no que vai levar na mala, está, de certa forma, especificando 

ações ou produtos que atendam aos requisitos do seu escopo. 
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Quando contrata uma agência de viagem ou revisa seu veículo para 

a jornada, está contratando serviços. 

Eu, na última viagem, tive que adquirir um daqueles baús de 

colocar no bagageiro superior do carro e fiz isso 8 h antes de viajar 

(a viagem estava agendada há pelo menos 6 meses). Só foi 

possível fazer isso, porque eu previ o risco de não caber tudo no 

porta-malas em cima da hora, pesquisei antecipadamente 

fornecedores e preços destes baús e estava preparado para 

responder a esse risco, caso ocorresse (e ocorreu). E ainda tive um 

contratempo adicional com o bagageiro que me custou alguns reais 

a mais ocasionando um desvio de custo de 10% no bagageiro, mas 

de cerca de 1% no orçamento global da viagem (porque o bagageiro 

era previsto na minha verba de contingência). 

Outro exemplo interessante usei certa vez num programa de 

treinamento para alunos de uma faculdade. Defini a organização de 

uma palestra como piloto para introduzir o uso de algumas 

ferramentas de gerenciamento de projetos. O projeto Palestra (como 

foi batizado) durava 30 dias e tinha pontos de controle semanais a 

princípio, a cada dois dias a partir de um ponto, quase que a cada 

hora no dia do evento e, acreditem, tínhamos verificações com 

intervalos de alguns minutos durante a palestra. Isso apenas no 

quesito de controle do tempo (cronograma). Havia outros 

planejamentos e controles (escopo, qualidade, recursos, etc.)... 

Eram todos controles simples, mas eficazes para aquele pequeno 

projeto. 

Na minha viagem de férias construí a Estrutura Analítica do 

Projeto (EAP) na minha própria cabeça (nem coloquei no papel), 

mas planejei os custos numa planilha simples. Gerenciei minha 

família ora como partes interessadas e ora como equipe do projeto. 
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Tínhamos uma matriz de responsabilidades combinada 

verbalmente. 

O projeto Palestra tinha uma EAP (figura abaixo), planilha 

de custos, organograma da equipe (inclusive prevendo um job 

rotation a cada edição do projeto), matriz de responsabilidades, 

cronograma, fichas de inspeção, etc. 

 

 

 

Eu poderia aplicar as técnicas e ferramentas de GP com 

maior rigor na minha viagem e com menor rigor no projeto Palestra, 

mas em nenhum deles eu poderia prescindir do conhecimento em 

GP. 

Ora, os cursos e palestras de GP usam cases ou exemplos 

para mostrar como as técnicas e ferramentas nos ajudam no 

gerenciamento dos projetos e, para isso, precisam de projetos em 

que elas foram ou são usadas realmente. Se nós não usarmos nos 

projetos pessoais, eles nunca servirão de cases para mostrar 

técnicas e ferramentas, mas continuam sendo bons exemplos de 

projetos. 
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Gostaria de concluir esse texto reafirmando que o 

conhecimento em GP é útil a praticamente qualquer pessoa em 

praticamente qualquer atividade. O rigor no uso das técnicas e 

ferramentas é que pode variar bastante. Incentivo qualquer 

profissional a conhecer GP. Tenho certeza de que esse 

conhecimento lhe será útil de uma forma ou de outra. 
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4. Uma equipe para uma estrutura ou uma 

estrutura para uma equipe? 

July 24, 2014 

 

Certa vez, usei uma comparação que acabou ficando 

marcada e sempre a estou repetindo: usar uma geladeira é fácil, 

difícil é fabricar uma geladeira. 

De fato, qualquer pessoa sabe usar uma geladeira. Colocar 

as coisas dentro dela, limpar de vez em quando, organizar, regular a 

temperatura, etc. São tarefas relativamente simples. 

Já fabricar a geladeira não é tarefa tão simples. É preciso 

projetar, dimensionar, especificar seu funcionamento e seus 

materiais. Há design e engenharia eletromecânica envolvidos nisso. 

Depois de projetada é preciso pensar na linha de produção (que 

também tem um projeto ainda mais complexo), nos fornecedores, 

nos acordos que serão feitos com eles, etc. 

E porque estou citando isso? 

Porque com nossas equipes há alguma analogia. Conduzir 

uma equipe já formada e bem estruturada é uma tarefa com certo 

grau de complexidade. Construir essa equipe partindo do nada é 

algo bem diferente. 
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Substituir uma pessoa na sua equipe de trabalho dentro de 

uma empresa exige que você encontre um perfil apropriado a uma 

função já bem definida. Você e o departamento de RH conseguem 

caracterizar objetivamente os conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias à função a ser desempenhada. Assim, escolhem um 

profissional que após alguma ambientação desempenhará bem a 

rotina do trabalho. 

Por outro lado, começar uma equipe do zero é uma tarefa 

bem diferente e, em certos aspectos, bem mais complexa. Essa é a 

realidade dos projetos. Seja uma empresa nova que está se 

formando, um departamento dentro de uma empresa já instalada, 

uma filial, um empreendimento de construção civil, uma equipe 

esportiva, etc., o caso é semelhante. Para estas situações não há 

receita, pois, a equipe vai se formatando ao longo da sua formação. 

No primeiro caso, você tem a estrutura pronta e precisa 

preencher as posições. No segundo, muitas vezes você não tem 

nem as posições totalmente definidas. E, mesmo que tenha, não 

poderá ocupá-las todas de uma única vez simplesmente porque não 

encontrará todas as pessoas de uma só vez. É comum inclusive que 

a mesma pessoa desempenhe várias funções na equipe até que 

todos os postos sejam formatados e preenchidos. 

Os perfis das pessoas necessárias no segundo caso são 

bastante diferentes dos requisitados no primeiro. É possível, 

inclusive, que sejam eventualmente incompatíveis. Pessoas que se 

adaptam facilmente são benéficas no primeiro caso. No segundo, 

você pode preferir pessoas mais audaciosas, mais criativas, mais 

"multitarefas", mais independentes, mais associativas. 

Reparemos que há uma diferença de atitude necessária e 

importante em cada situação. Vejamos... 
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Uma equipe já estruturada numa organização conduz seus 

trabalhos focada em metas. As metas são desafiadoras, mas não as 

atingir não inviabiliza a continuidade do trabalho. Já quando se está 

nascendo do zero, os desafios a serem vencidos representam as 

metas. Não vencer os desafios significa não gerar os resultados 

esperados na estruturação do trabalho. No primeiro caso o espírito 

da competição pode até estimular a equipe. No segundo caso, a 

tônica é inevitavelmente a colaboração. 

Os processos amadurecidos num trabalho já estruturado 

permite que as pessoas exerçam apenas a sua função, limitando 

suas atribuições. Já os trabalhos ainda em estruturação não 

possuem processos tão amadurecidos e, portanto, é comum que 

seja exigido das pessoas um conhecimento que extrapola a sua 

função prevista (até porque as funções não estão perfeitamente 

mapeadas ainda). 

Liderar estes processos em cada caso exige do líder 

competências diferentes e, portanto, conhecimentos, habilidades e 

atitudes diferentes. No caso das equipes já estruturadas, o líder 

busca a otimização de resultados e, para isso, tenta extrair o 

máximo de cada membro em cada posição. Nas equipes em 

construção e ainda não estruturadas, o líder precisa desenvolver as 

pessoas (e a própria equipe) ao mesmo tempo em que desenvolve a 

estrutura. No fundo, neste segundo caso, a estrutura final (seu 

organograma, seus processos, sua cultura) acaba sendo uma 

criação da equipe maestrada pelo líder. 

Obter o melhor desempenho da equipe em formação 

significa estruturá-la de forma a colocar os talentos de cada membro 

à serviço dos objetivos. Assim, para o mesmo objetivo, duas equipes 

diferentes acabarão sendo formadas com estruturas diferentes. O 
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papel do líder é mapear os talentos e organizar um plano de 

estruturação que os aproveite em prol dos objetivos do trabalho. 

Assim, há casos em que precisamos de "uma equipe para 

a estrutura" que já existe formatada. Mas há outras situações em 

que as pessoas chegam antes que a estrutura esteja 

completamente definida e, nesses casos, precisamos criar "uma 

estrutura para a equipe". 

Entender essas diferenças é um importante passo para se 

ter uma boa equipe em qualquer caso. 
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5. Gestão e Coordenação: qual a diferença 

afinal? 

April 9, 2015 

 

Este texto, embora trate de dois termos usuais em 

administração, prefiro classificar como da área de Comunicação e 

Informações em função do enfoque que pretendo dar. Vou tentar 

explicar a diferença entre ambos a partir de seu significado 

etimológico e, portanto, genérico. Se me fosse pedido para explicar 

tal diferença, eu discorreria nessa linha de pensamento. 

Coordenação tem o sentido de co-ordenar, ou seja, ordenar 

partes em igualdade de relevância, covalentes. Coordenar 

pressupõe admitir que as partes, embora necessitem de ordenação, 

são igualmente importantes. O detalhe que destaco nesse 

entendimento é que as partes estão estabelecidas e seus graus de 

importância previamente definidos. Mesmo que o uso do termo 

coordenação se refira a partes com relevâncias diferentes sob 

algum aspecto, é certo que elas estejam previamente estabelecidas 

para que possam ser (co)ordenadas. Há em coordenação o espírito 

da estabilidade, seja pela definição objetiva das partes, seja pela 

ordenação que lhes é praticável e, de certa forma, inerente. 
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Gerenciar já tem um sentido um tanto mais imbricado. 

Usualmente, gerenciar tem o significado de administrar, cuidar de 

alguma coisa. Está associado às ideias de execução e de regência 

(bem no sentido do maestro de uma orquestra). Há uma série de 

aspectos que merecem ser explorados, mas quero me prender ao 

fato de que gerenciar pressupõe uma etapa de planejamento. Deve-

se pensar antes de executar ou deve-se saber o que se quer antes 

de reger. Administrar subentende o planejamento prévio. Ora, 

planejar significa que se deve efetivar uma série de definições a 

princípio inexistentes. Não há um caminho pré-definido, ou uma 

sequência estabelecida para se obter os resultados. Definir as 

partes é tarefa do processo de gerenciar assim como organizá-las e 

orientá-las rumo ao resultado pretendido. Objetivamente, as partes 

não são pré-existentes (no todo ou em parte). 

Assim, neste aspecto das partes do sistema, a coordenação 

distingue-se da gestão (ou gerência) pela pré-existência ou não das 

partes. Enquanto a coordenação é exercida sobre partes 

previamente estabelecidas, a gestão ocupa-se também do 

estabelecimento de partes ainda não definidas. Tomemos isso como 

um primeiro aspecto da diferenciação dos conceitos, mas não 

ficamos por aí... 

Como o trabalho de coordenação é focado na ordenação 

das partes para que produzam da melhor forma possível o resultado 

esperado do sistema, ela atua efetivamente na operação do mesmo. 

Ou seja, embora sua atuação não se faça de modo geral 

diretamente sobre o resultado em si, a coordenação está em 

relacionamento muito próximo com ele. 

Já a gestão está mais associada à criação do sistema do 

que ao resultado dele. Ela se ocupa, sem dúvida, do resultado 
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esperado do sistema, mas não atua sobre ele diretamente. A gestão 

foca exatamente o processo de sistematização ao definir as partes a 

serem consideradas e as relações a serem estabelecidas entre elas. 

Temos aqui um segundo aspecto importante na distinção 

entre coordenação e gestão: a coordenação possui um 

relacionamento mais direto com o resultado de um sistema no que 

diz respeito à atuação sobre ele do que a gestão. Enquanto a 

coordenação atua muito próxima ou quase que diretamente sobre o 

resultado, a gestão atua nele apenas indiretamente. 

Continuando, poderíamos ser levados a pensar que a 

coordenação é posterior à gestão, uma vez que a gestão cria os 

sistemas a serem coordenados. Em teoria isso não seria de tudo 

equivocado. Mas, na prática, gestão e coordenação existem 

simultânea e complementarmente. Vejamos... 

Devemos previamente nos conscientizar de que o uso dos 

termos gestão e coordenação, de forma que precisem de distinção 

semântica, ocorre quando tais sistemas possuem complexidade e 

porte relativamente elevados. Esse é o caso de organizações 

(instituições empresariais, governamentais, etc.) e sistemas de 

produção tecnicamente complexos e com múltiplas fases. 

Uma vez entendido isso, devemos compreender que tais 

sistemas possuem subsistemas que podem ou não estar 

previamente estabelecidos. Por exemplo, um processo produtivo de 

várias etapas pode ter etapas largamente conhecidas e 

experimentadas e outras que sejam complexas novidades em 

termos de produção. 

Além disso, mesmo os sistemas largamente conhecidos, 

sempre que são abertos (é o caso de qualquer sistema com fortes 

aspectos sociais, antropológicos, etc.) são muito influenciados pelo 
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exterior e, portanto, deixam de ser previsíveis, ou seja, têm sua 

ordenação em constante risco. 

Assim, todo trabalho desenvolvido por pessoas ou 

organizações necessitam de gestão para planejar e reger sua 

execução e também de coordenação para ordenar as partes (pré-

definidas ou definidas pela gestão) de modo a obterem o melhor 

resultado dos sistemas (conhecidos ou criados). 

A coordenação se aplica aos sistemas (melhor 

entendimento para subsistemas) mais estáveis, previamente 

conhecidos e que demandam ordenação (segundo parâmetros 

relativamente bem dominados) para obterem maior eficiência. A 

gestão se aplica aos sistemas (e mesmo subsistemas) onde ainda é 

preciso estabelecer a ordem a ser obtida e os parâmetros pelos 

quais será balizada. Daí a importância de controles mais rigorosos 

para a gestão, pois, sendo uma espécie de tentativa (por mais 

científica que seja), é preciso averiguar o desempenho para decidir 

pela continuidade ou por uma reordenação nas partes rumo ao 

objetivo a ser atingido. A coordenação, por atuar sobre sistemas já 

mais conhecidos e estáveis, exige menos controle, pois, apesar de 

possíveis desvios, a ordenação já experimentada das partes permite 

maior segurança quanto aos resultados esperados 
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6. Gestão de Projetos de Engenharia: você 

aprendeu o que é Gestão, mas e Projetos de 

Engenharia, o que você sabe sobre eles? 

April 14, 2015 

 

Temos experimentado no mercado nacional (e até mundial), 

já há alguns anos, um "boom" do Gerenciamento de Projetos (GP). 

Esta área de atuação profissional surgiu com um destaque enorme e 

merecido. Seu desenvolvimento é instigante e excepcionalmente 

fértil para inovações gerenciais. O Gerenciamento de Projetos já é a 

menina dos olhos da gestão há algum tempo. 

Esse "boom" inevitavelmente chamou a atenção de um 

grande número de profissionais e rapidamente multiplicaram-se no 

mercado os cursos de formação em GP. Junto com estes cursos e 

com o desenvolvimento da área, vieram as certificações e a corrida 

para obter as credenciais mais valorizadas do mercado. Temos hoje 

um sem número de cursos e profissionais certificados em 

Gerenciamento de Projetos nas mais diversas empresas e setores 

do mercado. Até mesmo o setor público e o Terceiro Setor aderiram 

a essa corrente. 
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O Gerenciamento de Projeto é conhecimento quase que 

obrigatório para qualquer profissional hoje em dia. E com razão... 

Mas nem tudo são flores... É possível observar que esse 

boom desviou a atenção de alguns outros conhecimentos tão 

importantes quanto o Gerenciamento de Projetos. Quando o foco de 

luz está sobre o ator principal da peça, poucos reparam o que ocorre 

no fundo do palco. O aquecimento da corrida dos profissionais para 

o GP resfriou a corrida para outras formações. 

Hoje podemos perceber nos grupos de trabalho, muita gente 

com algum conhecimento em GP e a escassez de pessoal com 

conhecimento sólido em "não GP". É algo como ter gente que sabe 

o que deve ser feito, mas não ter quem saiba fazer o que deve ser 

feito. 

Com a disseminação de cursos e treinamentos em GP 

surgiu a concorrência entre eles e, então, a necessidade de 

diferenciação se instaurou, como era previsível. Começaram a surgir 

os cursos de GP disso e GP daquilo. Também começaram a surgir 

cursos de Gerenciamento de "Outras Coisas" que sabidamente são 

projetos. Ao buscar a diferenciação com base nas especificidades 

de áreas ou projetos passamos a atingir mercados e grupos mais 

especialistas, porém dando-lhes ainda uma formação gerencial em 

GP. Afinal, agregamos ao conteúdo de GP (que continua sendo a 

base da formação), alguns tópicos mais focados em setores 

específicos. 

Um caso me chama a atenção em particular (afinal é minha 

área de atuação profissional): o caso dos Projetos de Engenharia. 

Envolvido na corrente do Gerenciamento de Projetos, o termo 

projeto passou a ser utilizado quase que exclusivamente para 

designar o conceito utilizado no GP. Nesta ótica podemos admitir 
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que Projeto de Engenharia é praticamente sinônimo de 

Empreendimento. Num uso ainda mais restrito e comumente 

encontrado hoje, Projeto de Engenharia é um Empreendimento em 

Construção Civil. 

Não que esta forma de entender os termos esteja 

equivocada, mas é preciso resgatar o fato de que ela não é a única 

e, aliás, nem é a primeira historicamente. Antes do boom do GP, 

quando se falava em Projeto de Engenharia pensava-se nos 

documentos produzidos por Arquitetos e Engenheiros 

"representativos" de um empreendimento (as aspas são para 

destacar uma simplificação do entendimento). Na indústria, também 

antes do boom do GP, Projeto de Engenharia era o projeto do 

produto (podendo englobar o processo produtivo). Atualmente, até 

mesmo na construção civil fala-se de Projeto do Produto, mas não 

há como evitar o uso da expressão Projeto de Engenharia porque 

Plano de Engenharia é uma expressão que não é usada (embora 

seja até compreensível). 

Esta distinção do uso do termo projeto é explorada num 

outro texto: Projeto Processo e Projeto Produto. 

Enfim, hoje disponibilizamos aos profissionais diversos 

cursos de Gerenciamento em diversas áreas. No que se refere a 

Projetos de Engenharia, dispomos no mercado de uma infinidade de 

cursos sobre Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento de 

Empreendimentos, Gerenciamento de Obras e até Gestão de 

Projetos de Engenharia. Contudo, nenhum destes cursos aprofunda 

no Desenvolvimento de Projetos de Engenharia entendidos com o 

significado tradicional. Mais que isso, boa parte deles nem sequer 

levanta essa questão ou essa diferenciação. 
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Pior do que não tratar desse tema (essa distinção) é o fato 

de que ao não o fazer (e nem mesmo é feito nas graduações) 

estamos, na prática, ensinando aos novatos que isso não existe ou 

que não deva ser foco de preocupação. Estamos secundarizando na 

prática os Projetos de Engenharia (no entendimento tradicional), 

embora continuemos fazendo discursos sobre a importância deles. 

Ora, todos nós sabemos que educamos mais pelo exemplo que pelo 

discurso. 

Talvez essa seja uma das causas das críticas que sofremos 

frequentemente com relação à incapacidade da Engenharia 

Nacional. Ofendemo-nos com as críticas, mas na prática talvez não 

estejamos de fato dando a devida atenção à Engenharia Nacional, 

porque aprendemos hoje como gerenciar os empreendimentos, mas 

poucos aprendem de fato a produzir os Projetos (Planos) de 

Engenharia para os empreendimentos. Aliás, de modo geral 

replicamos o sofisma de que Projeto de Engenharia é apenas o 

próprio empreendimento e não mais do que isso. 

Projeto de Engenharia na linguagem cotidiana deixou de 

significar um produto extremamente tangível e cujo processo 

produtivo envolve formulações extremamente complexas. O 

conhecimento associado ao Processo de Desenvolvimento do 

Projeto, que há muitos anos já foi extirpado das grades curriculares 

das graduações, agora vem sendo esquecido também nas pós-

graduações.  E há muito que disseminar sobre esse conhecimento 

até mesmo para entender que para desenvolver engenharia num 

nível de eficácia elevado é preciso mais que conhecimento técnico 

especializado, é preciso dominar esse processo de produção. E isso 

não se resume à gestão do empreendimento, é preciso aprofundar e 

pôr a mão na massa. 
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7. Brio e Projetos 

April 25, 2015 

 

Neste texto, pego carona em um vídeo no qual acabei 

esbarrando em uma pesquisa na internet. Trata-se de uma 

apresentação do Prof. Clóvis de Barros Filho, da USP, em uma de 

suas aulas ou palestras. 

Quero aproveitar a mensagem do Prof. Clóvis em outro 

contexto (ele fala a alunos e aqui nos dirigimos aos profissionais de 

projetos) e acredito que os leitores serão capazes de encontrar a 

conexão das ideias. 

O tema tratado é o brio. O brio que devemos todos carregar 

quando nos envolvemos com alguma ação. O brio que todos 

esperam de nós naquilo que nos propomos a fazer. 

Você pode ler este texto primeiro ou ver o vídeo primeiro no 

Youtube (https://youtu.be/85BsbUIFYlk), fique à vontade. Por 

curiosidade, transcrevo aqui o que pode ser encontrado como 

significado para brio. 

 

Significado de Brio: 

https://youtu.be/85BsbUIFYlk
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s.m. Sentimento de amor-próprio; 

expressão de honra e dignidade; valor: o time 

teve brio e obteve a vitória com determinação. 

Característica da pessoa que é corajosa; 

coragem: lutou com brio. Em que há vigor e 

energia; disposição: perdeu o brio e desistiu. Em 

que há elegância; garbo: escrevia com brio. 

 

O Prof. Clóvis refere-se ao brio que os estudantes devem ter 

ao se dedicarem à compreensão daquilo que se propõem estudar. O 

brio que devem carregar não apenas como estudantes, mas como 

pessoas, como cidadãos, etc. E a analogia é imediata. Nós, 

profissionais de projetos (seja em Gestão de Projetos ou em 

Engenharia de Projetos, para ficar nas áreas a que me dedico 

profissionalmente), devemos ter também o brio necessário para 

enfrentarmos os desafios da profissão e dos projetos. 

Diversos desses desafios nos exigem além do que podemos 

nos imaginar capazes, mas nos entregarmos a essas limitações é 

não ter brio. Temos todas as condições necessárias para vencer tais 

desafios ou no mínimo enfrentá-los com dignidade e não podemos 

nos furtar desse dever profissional. Nos apequenarmos diante dos 

problemas, ceder às soluções simplificadoras meramente para evitar 

o enfrentamento dos reais problemas complexos, recuar ao 

aprofundamento das questões que nos são colocadas pelo fato de 

nos sentirmos incapazes de lidar com elas, etc. são demonstrações 

de falta de brio. 

Sabemos que estamos sempre envolvidos com problemas e 

questionamentos altamente complexos, que envolvem grandes 

massas de informações, de pessoas, de interpretações, de 
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interesses e de temas técnicos. A Gestão de Projetos e a 

Engenharia de Projetos são complexas por natureza e, exatamente 

por isso, exigem profissionais de alta qualificação. Devemos nos 

preparar para esse universo de atuação e não podemos recuar ante 

os temas ainda inexplorados ou pouco explorados (por nós 

mesmos). Precisamos elevar nossa atitude diante dessas questões 

complexas a um nível compatível com o que é esperado de nós 

como profissionais. 

Ter o brio necessário nessas funções significa buscar uma 

compreensão superior dos contextos e problemas; ter condições de 

analisar as questões tanto em abrangência quanto em profundidade; 

buscar compreender o "efeito borboleta" das pequenas ações e 

decisões no complexo contexto dos projetos. Simplesmente usar 

softwares e conhecer as técnicas e ferramentas poderá não ser 

suficiente para compreender as situações em toda a sua 

complexidade. Seguir a receita do bolo não forma um grande chef 

de cozinha. É preciso ir mais fundo! 

Isso não significa que devemos nos tornar filósofos ou gurus 

em projetos, mas que devemos enfrentar com energia as questões 

que nos são impostas, nos empenhar nas pesquisas, dar o melhor 

de nós para o sucesso dos projetos. Talvez a questão não seja 

encontrar de fato a solução ótima, mas nos entregarmos 

verdadeiramente à busca dela, mesmo que ao final do prazo não a 

tenhamos encontrado. Mas certamente, ter brio nos trará a certeza 

de que fomos mais longe do que simplesmente esmorecer diante 

dos problemas, fomos mais dignos na batalha. Honramos o trabalho 

que nos propusemos a fazer. 

E não se trata apenas de fazer isso por nós mesmos. Se 

quisermos de fato ser líderes em nosso trabalho, se queremos ser 
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exemplo a ser seguido, se queremos ser reconhecidos e 

valorizados, apenas com brio teremos esse êxito. Uma equipe 

briosa se forma com o exemplo de profissionais briosos. 

Dificilmente alguém será brilhante antes de ser brioso. 
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8. Conhecimento técnico e o sucesso em 

projetos 

May 8, 2015 

 

Escrevi esse texto há alguns anos, focado em projetos do 

Terceiro Setor. Fiz agora alguns ajustes para dar-lhe mais 

generalidade. O texto base é o mesmo, mas inclui exemplos de 

outras áreas de aplicação. 

Nesse texto quero explorar alguns aspectos que julgo 

importantes na avaliação de um projeto. Faço isso em função de 

algumas formulações de projetos às quais tive acesso e que, para 

bom entendedor, me parecem projetos conceitualmente 

equivocados dada a incompatibilidade entre o objetivo exposto e o 

conteúdo contemplado. Quero crer evidentemente que esta 

desconexão entre estas importantes questões seja inconsciente, 

pois admitir a consciência de tal fato seria admitir certa 

incompetência gerencial e até técnica. 

Não é novidade que se decide pela realização de um projeto 

em razão de uma demanda. Pois bem, em função desta demanda, 

opta-se por uma linha de ação técnica que caracteriza a solução 

dada para a referida demanda. No Terceiro Setor a demanda tem a 



Conhecimento técnico e o sucesso em projetos  /  33 

ver com o bem público, mas em outros setores do mercado pode ter 

relação com uma oportunidade de negócio, com um plano 

estratégico em uma organização, com os interesses de um grupo ou 

comunidade científica, etc. Ou seja, a ação do projeto 

(metodologias, atividades, organização, etc.) deve ter uma 

fundamentação teórica sustentada por conhecimento técnico nas 

áreas pertinentes. Essa fundamentação proporciona ao projeto um 

conteúdo compatível com o objetivo associado à demanda original. 

Esse conteúdo ou essa formatação essencialmente técnico do 

projeto responde pelo relacionamento entre as ações a serem 

executadas (escopo do projeto), os resultados a serem alcançados 

(objetivos) e a demanda que deu origem ao projeto. 

Mas porque a relação entre esses elementos é 

essencialmente técnica? A resposta imediata é simples: porque não 

se atinge objetivos sociais balizando decisões sobre o que fazer em 

teorias puramente econômicas, por exemplo. Ou ainda, não se 

efetiva o aproveitamento de uma oportunidade de negócio sem um 

profundo conhecimento dos mecanismos de funcionamento do 

mercado. Não se implanta um edifício sem extensos estudos de 

arquitetura e engenharia, etc. Em outras palavras, para conseguir 

objetivos sociais é preciso conhecimento sobre as questões sociais; 

para atingir objetivos educacionais é preciso conhecimento técnico 

em educação; para atingir um nicho de mercado é preciso 

conhecimento de negócios; para se implantar um edifício é preciso 

bastante conhecimento em arquitetura e engenharia, etc. Esse 

conhecimento não é ter ciência do problema (demanda), mas 

dominar os modelos teóricos que formulam as correlações de causa 

e efeito entre os eventos pertinentes à análise da demanda. Em 

outras palavras, para resolvermos o problema característico da 
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demanda, mais que conhecê-la, precisamos conhecer o que a 

influencia e como a influencia. 

Assim, projetos sem essa bagagem de conhecimento 

técnico na análise da demanda e, sobretudo, na definição do seu 

escopo de ação, correm sério risco de ter recursos utilizados de 

forma ineficiente. A eficácia do projeto fica fortemente 

comprometida. Assim, podemos concluir que a boa utilização dos 

recursos de uma organização ou de projetos (gestão financeira dos 

seus projetos) está estreitamente vinculada à capacidade técnica da 

sua equipe (embora essa relação possa parecer tênue). Temos aí 

um canal de relacionamento direto entre o conhecimento técnico da 

equipe e o resultado econômico-financeiro da organização. A 

mensuração desse resultado econômico-financeiro, inclusive, 

depende também de conhecimento técnico para realizar as 

avaliações necessárias. Quanto maior a competência técnica, menor 

o custo na obtenção de resultados eficazes. 

Contudo, não raramente, verificamos projetos propostos 

com conteúdos que não guardam relação direta com o objetivo. O 

estabelecimento de objetivos em projetos, em qualquer área de 

aplicação, é crítico. É comum definirmos projetos com objetivos sem 

possibilidade de verificação ou, o que é pior, objetivos que 

facilmente verifica-se que não são atingíveis com as ações 

propostas (por estarem muito além do alcance delas ou por não 

terem relação direta com as mesmas). 

Posso citar alguns exemplos frente aos quais já estive em 

algumas ocasiões 

 

 Projetos que objetivam a preservação de patrimônio 

imaterial que contemplam na prática o registro 
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audiovisual de uma manifestação. Ora, registrar a 

manifestação não a preserva. Ou o objetivo está mal 

definido ou a ação do projeto está equivocada. 

 Projetos que visam captar patrocínios com organizações 

que não teriam interesse (nem direto, nem indireto) nos 

resultados do projeto. Isso até poderia ser feito, mas 

como alternativa e não como objetivo. 

 Projetos de implantação de casa de shows noturna em 

local sem condições de estacionamento. Sabe-se que 

facilidade de estacionamento é crítico para o sucesso 

desse tipo de empreendimento. 

 Projeto de desenvolvimento de vocação para o 

artesanato em uma comunidade, mas que consome 

esforços e recursos maiores com atividades paralelas 

como música e culinária. Aparentemente a ação do 

projeto produz mais entretenimento que 

desenvolvimento vocacional. 

 Projetos de organização de grupos de artesãos que não 

prevê a participação deles nas atividades. Dificilmente 

um grupo ficará organizado com ações externas a ele. É 

preciso envolver os grupos ativamente quando o 

objetivo está associado ao comportamento dos mesmos. 

 Etc. 

 

É claro que não estou dizendo que os objetivos ou as ações 

estão errados. Mas apenas que não estão compatíveis, não 

guardam relação de causa e efeito. As causas dessa 

desconexão podem ser várias. Cito algumas: 
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 Falta de qualificação técnica da equipe que concebe o 

projeto. Isso significa falta de conhecimento técnico nas 

áreas pertinentes e consequente falha na definição de 

objetivos, ações ou em ambos (relações entre eles). 

 Equipe incompleta do ponto de vista do conjunto de 

conhecimentos necessários. Normalmente as questões 

estão muito entrelaçadas e bons resultados dependem de 

formulações multidisciplinares. 

 Divergência acentuada entre “objetivo declarado” e “objetivo 

real”. É comum que grupos de pessoas registrem objetivos 

nas comunicações do projeto, mas nas ações acabem 

caminhando para outros objetivos não declarados. Essa 

situação pode ser fruto de falha da coordenação ou 

ausência da consciência das relações entre as ações e seus 

efeitos (falta de conhecimento técnico). O pior caso neste 

aspecto é quando há consciência dessa divergência, ou 

seja, o grupo declara um objetivo, mas age conscientemente 

para atingir outro. 

 Excessiva influência de partes interessadas (e seus 

interesses particulares no projeto). Caso comum de ocorrer 

quando há um patrocinador atuante ou um órgão (público ou 

privado) com poder sobre as ações e estes não 

compreendem as relações entre as ações do projeto e seu 

objetivo. 

 

Enfim, a conclusão básica é de que o relacionamento entre 

a ação e os objetivos de um projeto é alicerçado no conhecimento 

técnico que envolve os temas do projeto. Como o sucesso do 

projeto é medido pelo grau em que os objetivos são atingidos 
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(eficácia do projeto), deduzimos que o sucesso do projeto guarda 

uma decisiva relação com o conjunto de conhecimentos técnicos da 

equipe envolvida na formulação e execução do projeto. 

Realmente parece não haver novidade nessa conclusão, 

mas a prática tem mostrado que a realidade é outra em muitos 

casos. 
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9. Projetos, Oportunidades, Compromisso e 

Sucesso 

June 28, 2015 

 

As quatro ideias no título deste texto são estreitamente 

interligadas, mas as vezes de forma não muito explícita. Isso nos faz 

considerá-las ou analisá-las como desconexas ou independentes. 

Precisamos desfazer essa crença, sobretudo no que se refere aos 

planos que temos para nosso futuro profissional. 

Comecemos por projetos e oportunidades. É fácil entender 

que todo projeto, por ser único, é também uma oportunidade para 

que profissionais mostrem seu trabalho de forma mais expressiva. A 

rotina comum nas operações contínuas não se manifesta nos 

projetos e, portanto, as situações vivenciadas neles são grandes 

oportunidade para demonstrar outras competências. Há muitas 

situações que jamais seriam vivenciadas fora de um projeto e os 

profissionais que se destacam nesses contextos acabam merecendo 

um reconhecimento adicional. 

As pressões em projetos costumam ser mais incisivas em 

diversos aspectos (prazos, controles, especificações, etc.). Não que 

não existam essas pressões em operações contínuas, mas é que 
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nos projetos há diversas situações em que os processos para 

executar certas atividades não são "receitas já testadas". Muitas das 

tarefas podem ser inéditas e as equipes precisam demonstrar 

flexibilidade e criatividade adicionais no dia a dia do projeto. Estão aí 

as oportunidades de se destacar. Mas estão aí também as 

oportunidades de "queimar o filme". Situações importantes para as 

quais a equipe não gere o resultado necessário colocam os projetos 

em risco (grande ou pequeno, pouco importa). Essas situações de 

stress nos projetos (geradas por resultados parciais não atingidos a 

contento) são aprendizados para todos, mas são cicatrizes que o 

projeto carregará. Dificilmente alguém esquece uma cicatriz porque 

ela incomodará até o fim. 

É nessa hora que surge o componente do compromisso. O 

empenho que cada profissional cede ao projeto é percebido pela 

equipe de forma até subliminar. Não é preciso relatórios, palavras ou 

gráficos suntuosos para demonstrar o comprometimento e 

dedicação. 

Normalmente todo profissional envolvido em um projeto está 

também sendo dividido com outras tarefas concorrentes. Nas 

empresas quase sempre é preciso manter as atividades rotineiras e 

conciliá-las com as dos projetos nos quais participa. Se são vários 

projetos, os profissionais precisam se desdobrar entre eles. A 

gestão do tempo pessoal torna-se crítica para a obtenção de 

resultados. Não é à toa que gestão do tempo pessoal (agenda, 

produtividade, etc.) é assunto recorrente em Gerenciamento de 

Projetos. 

O gerenciamento do tempo pessoal tem por base a 

definição de prioridades. Isso é natural e relativamente óbvio. O que 

nem sempre é óbvio é como definir prioridades. Ou ainda, como 
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distingui-las de urgências. Mais que isso, gerenciar o tempo implica 

em não deixar que coisas importantes se tornem urgentes. O que é 

importante deve ser prioritário. É preciso, então, que cada um 

decida o que é importante para si. É nessa hora que o 

comprometimento com o projeto fica claro. A importância que cada 

um dá aos projetos que participa fica explícita nas suas prioridades 

estabelecidas. E estas prioridades ficam claras nas ações e 

resultados obtidos. 

Contra os resultados não há retórica que se sustente. 

Atingidos os prazos do projeto, por mais que se apresentem 

explicações (e isso é necessário), o que fica explícito é a existência 

ou não dos resultados esperados. Afinal, chegamos ou não aos 

resultados? É isso que importa ao final. O que vem depois é 

aprendizado com as experiências vividas, mas objetivamente 

registram-se os resultados atingidos ou não. 

As análises a posterior podem demonstrar que houve um ou 

outro problema de fato, mas demonstram também com clareza se 

houve ou não comprometimento, priorização, empenho. Os 

resultados importam ao projeto, mas aos profissionais importa ainda 

mais a imagem que deixam. 

Tratando dos resultados obtidos chegamos à ideia de 

sucesso. Sem resultados não há sucesso. O projeto precisa gerar os 

resultados planejados para ser considerado sucesso. Isso é assunto 

corriqueiro em Gerenciamento de Projeto e, por mais que haja 

discussões, é fato que as pessoas avaliam os resultados que são 

visíveis ou perceptíveis a elas. Todo projeto deve gerar resultados 

perceptíveis às pessoas que o julgarão (normalmente seus 

empreendedores). 



Projetos, Oportunidades, Compromisso e Sucesso  /  41 

Na falta de resultados nos projetos, as discussões caem 

sobre os processos usados. O que deu errado? Por que não 

chegamos onde queríamos? E lembremos que os processos em 

projetos não são "receitas testadas" e, portanto, estão muito 

atrelados ao desempenho das pessoas. Ao avaliar processos é 

inevitável que o desempenho dos profissionais seja variável 

considerada. 

A avaliação de desempenho em projetos considera, claro, a 

entrega ou não dos resultados esperados. Mas está vinculada à 

análise dos processos escolhidos ou criados para as tarefas, bem 

como à forma como foram desempenhadas pelos profissionais 

envolvidos. Por mais que não se trate de achar um culpado, é 

preciso entender onde ocorreram as falhas. Isso faz parte das lições 

aprendidas com o projeto. 

Condições normais de avaliação não devem descredenciar 

profissionais por eventuais erros, pois afinal, erros são normais. Mas 

o aspecto comportamental pesa muito mais que o processual nessa 

análise. Há uma diferença muito grande entre não chegar aos 

resultados por falha de processo ou por falha comportamental. Se 

uma tarefa é executada com empenho, comprometimento, entrega, 

esforço, etc., em caso de fracasso, ficará mais claro que a falha é de 

processo. 

O sucesso individual em um projeto pode ser atingido 

mesmo que o projeto seja um tremendo fracasso. As análises 

desenvolvidas durante o registro das lições aprendidas deixarão 

claras as características e competências que os profissionais 

demonstraram nos projetos. As oportunidades existem pela simples 

existência do projeto. O aproveitamento delas pelos profissionais 

não está condicionado ao sucesso do projeto. 
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É claro que ter sucesso pessoal num projeto bem-sucedido 

é mais fácil. Mas para quem tem um projeto e dentro dele aproveita 

as oportunidades com comprometimento, certamente terá seu 

sucesso pessoal garantido mesmo que o projeto não obtenha 

sucesso análogo. Afinal, seu desempenho profissional é um 

processo de garantia de qualidade no projeto chamado SUA VIDA e 

não apenas num outro projeto qualquer de uma empresa. 

Participe de projetos, aproveite as oportunidades, se 

comprometa com as ações e colha o sucesso merecido! 
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10. "Core areas" do GP 

October 16, 2015 

 

Várias vezes vi diversos profissionais referenciarem em 

slides ou textos as chamadas "core areas" do GP. Quase sempre se 

referem à Escopo, Tempo e Custo (Tripla Restrição) e algumas 

vezes incluem a Qualidade. 

 

A primeira vez que vi essa colocação foi em 2002 durante 

meu primeiro curso de aperfeiçoamento em GP (naquela época 
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começavam a surgir os MBAs que hoje povoam o mercado). Aceitei 

a princípio com algum incômodo aquela denominação "core areas". 

A visão que desenvolvíamos do GP não me dava a entender que 

aquelas áreas seriam o coração do GP. Afinal, core traduz-se por 

coração do italiano. Ou seja, aquelas seria as áreas centrais do GP. 

Pois bem, o GP se define como sendo a aplicação de 

conhecimentos, técnicas, ferramentas e habilidades às atividades 

em projetos para atingir seus objetivos. Embora o GP não atue 

diretamente sobre o produto do projeto (ou resultado, pra ser mais 

genérico), fica claro que contempla uma ação que, evidentemente, é 

exercida sobre alguma coisa. Entendo que se há algo no centro do 

GP (no sentido de core area) é, então, este ente que sofre a ação 

direta do gestor. 

A pergunta imediata é: sobre o que o GP atua efetivamente? 

Mais especificamente: sobre o que os profissionais de gestão de 

projetos agem para conduzir os projetos? As técnicas, ferramentas e 

habilidades destes profissionais são utilizadas de que forma nessas 

ações? 

Não é difícil perceber que a ação direta do gerenciamento 

não é feita sobre custos, tempo ou qualidade. Estes parâmetros 

decorrem da ação da equipe de produção do projeto, ou seja, 

aqueles que efetivamente põem a mão na massa. O tempo 

dependido na execução de uma tarefa é ditado por aquele que a 

executa (sozinho ou em equipe). Os custos dos recursos utilizados 

nesta tarefa já foram definidos no momento em que tais recursos 

foram obtidos ou mobilizados. A qualidade, evidentemente, 

dependerá do desempenho técnico dos executores. O gestor pouco 

tem a fazer depois que a tarefa entra em execução. Sua intervenção 
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pode até impactar negativamente o desempenho em alguns casos 

(talvez a maioria). 

Não se gerencia o projeto atuando em tempo real sobre os 

processos técnico-produtivos. A gestão deve ser exercida 

antecipadamente atuando nas condições sob as quais cada tarefa 

será executada. Tais condições envolvem recursos humanos e 

físicos; definição de processos, padrões e procedimentos; dados de 

entrada e referências informacionais para o desempenho; interfaces 

e interferências com outras tarefas, informações e recursos do 

trabalho; pressões e influências externas exercidas sobre as tarefas 

(trabalho). 

Percebam que a gestão se faz, sobretudo, atuando no que 

conhecemos como as outras áreas do GP: Recursos Humanos, 

Comunicação, Aquisição (recursos físicos), Partes Interessadas e 

Integração. Estas, então, seriam de fato as core areas do GP. É 

sobre elas que a equipe de gestão tem ação direta e é através delas 

que (ou da ação sobre elas) que os trabalhos são dirigidos. 
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A equipe de gestão seleciona e mobiliza os recursos 

humanos, define o plano de desenvolvimento dos mesmos e 

monitora o trabalho um a um. Essa atuação envolve a liderança 

desta equipe e toda a influência capaz de ser exercida pelos 

gestores no desenvolvimento dos profissionais que executarão 

efetivamente os trabalhos do projeto. 

Os gestores controlam ainda os fluxos formais de 

informações, tendo condições de atuar diretamente sobre o 

conteúdo e a forma como serão ministrados à equipe do projeto. 

Aliás, previamente a isso, atua-se definindo quais informações serão 

coletadas e distribuídas, as formas como isso será feito, etc. 

Obviamente há parcela de informações que não podem ser 

gerenciadas a princípio, são a conversa de corredor, a "rádio peão", 

a fofoca, etc. Sobre esse tipo de comunicação os gestores atuam 

apenas indiretamente exercendo a liderança sobre a equipe e 

influenciando, então, seus comportamentos. 

Os gestores atuam também diretamente sobre as aquisições 

do projeto, uma vez que normalmente são os responsáveis pelas 

aprovações e contratos existentes ao longo do trabalho. As equipes 

de compras recebem diretrizes dos gestores e, em muitos casos, 

certas negociações críticas são feitas pelos próprios gestores ou por 

um staff mais próximo dos níveis de decisão e responsabilidade. 

Enfim, a equipe de gestão tem ação direta sobre as aquisições. Se 

não todas, pelo menos a maioria. 

As relações externas do projeto com diversas outras partes 

são também exercidas pelo gestor ou por uma equipe de gestão. 

Assim, o gestor é o principal influenciador das relações do projeto 

com a diversas partes interessadas atuando nessa área através do 
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controle dos fluxos de informações e com base em análises 

específicas às quais apenas a equipe de gestão tem acesso. 

Quanto à integração disso tudo, é clara a atuação do gestor 

ou da equipe de gestão. Essa integração ocupa todo o seu tempo, 

uma vez que está presente em todas as suas ações e decisões. Os 

gestores possuem o conjunto de informações mais privilegiado e 

abrangente sobre o projeto e, portanto, não exercer a integração 

seria como negar essa sua bagagem. Essa negação evidentemente 

não se espera deles. Pelo contrário, a expectativa com relação aos 

gestores é que de fato tenham pleno conhecimento e domínio do 

que acontece no projeto. 

Voltando, como ficariam as áreas citadas inicialmente? 

Ora, eu diria que custos, tempo (prazos) e qualidade são 

áreas sintomáticas. São sintomas que orientam o gestor a 

diagnosticar a situação do projeto a cada instante. Há uma previsão 

do comportamento desses sintomas (previsto) e aquilo que de fato 

ocorre (realizado). Como na Medicina, esses sintomas são 

fundamentais para diagnosticar a saúde do projeto. Dificilmente é 

possível exercer ação diretamente sobre preços, prazos e 

resultados (já obtidos). Essas medições apenas orientam uma 

interpretação da situação para que a equipe decida por uma ação ou 

outra. O quadro de sintomas, evidentemente, se completa com 

diversas outras informações normalmente menos quantitativas. 

Uma área especial é o escopo sobre o qual, embora haja 

uma definição prévia, sempre cabe alguma negociação. Assim, o 

escopo merece atenção da equipe de gestão porque estabelece o 

universo no qual os sintomas irão se manifestar. Um item isolado 

com algum problema é diferente deste item correlacionado com 

vários outros. O escopo define aspectos, de certa forma, tanto a 
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complexidade do problema, quanto da complexidade das ações ou 

soluções a serem implantadas. Por isso é importante atuar na 

delimitação das suas fronteiras. 

Sobrou a área de risco... Mas essa, confesso, ainda tenho 

dúvidas de interpretação. Tendo a aceitá-la também como área 

sintomática, mas não do projeto e sim do contexto. Mas vale aqui 

uma boa discussão. É assunto pra outro texto. 

E aí, como você atua enquanto gestor? Você foca suas 

ações como gestor nas core areas? E quais são essas core areas 

para você? 
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11. A estrada dos japoneses 

October 25, 2015 

 

Resgatei hoje um texto que publiquei num jornal local de 

uma cidade no interior de Minas Gerais no idos de 2003. O "causo", 

bem conhecido, é sempre atual. Espero que gostem... 

Cá estamos nós, novamente para bater na tecla do 

planejamento de obra. Há um fato interessante, contado no nosso 

meio, que demonstra bem o poder do bom planejamento. 

Uma estrada a ser construída através de um deserto foi 

dividida em dois trechos iguais. Cada trecho foi entregue a uma 

construtora diferente, uma delas japonesa. As empresas teriam 

limites de prazo (1 ano) e custo para executar a obra, além de uma 

multa enorme em caso de atraso ou de gastos excessivos. A 

primeira empresa, rapidamente alocou seu pessoal e equipamento e 

deu início ao seu trecho. Após um mês de trabalho era admirável o 

nível de produtividade da empresa. Mas os japoneses nada faziam 

aparentemente. Um mês se tinha passado e os japoneses se 

limitavam a enviar relatórios sobre o processo de planejamento da 

obra. 
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Passou-se mais um mês e a primeira empresa em plena 

atividade. Os japoneses? Mais um relatório. 

Foram-se quatro meses e o dono da obra cobrou 

incisivamente dos japoneses o início imediato da obra. A primeira 

empresa, com todo o seu vigor, chegava, então, a quase 50% do 

seu trecho. Os japoneses ainda tentaram alegar que o planejamento 

estava quase concluído e que algumas providências já haviam sido 

tomadas para que, em mais 30 dias, iniciassem as obras do trecho 

deles. Mas o proprietário exigiu o início imediato ou cancelaria o 

contrato. Assim, os japoneses tiveram que enviar suas equipes de 

campo e equipamentos para o canteiro de obras. 

Chegado o quinto mês, a primeira empresa começava a 

apresentar queda na produtividade em razão do desgaste excessivo 

de seu pessoal e equipamentos. Os japoneses iniciavam o primeiro 

quilômetro do seu trecho. Passados mais dois meses, a primeira 

empresa apresentava fortes desvios de gastos advindos de várias 

despesas com manutenção, rescisões de contrato de pessoal, horas 

extras, etc., além de índices de produtividade ainda menores. Os 

japoneses? Chegavam a quase 50 % do seu trecho. 

No décimo mês, a primeira empresa acenava com 

insinuações de renegociar as condições do contrato e concluía 80% 

do trabalho. Os japoneses atingiam 80% do seu trecho e 

trabalhavam no mesmo ritmo do início. 

No décimo primeiro mês, a primeira empresa estourava o 

orçamento destinado ao seu trecho e apresentava índices de 

produtividade que certamente não atenderiam ao prazo necessário. 

Os japoneses? Preparavam os relatórios de entrega da obra, com 

custos 10% abaixo do previsto e uma proposta para execução de 

obras complementares às margens da rodovia, a serem custeadas 
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com os 10% economizados e um acréscimo de mais 15% sobre o 

valor total. Ao fim do prazo, a primeira empresa foi acionada para o 

pagamento da multa por atraso (que era de 15% do valor total do 

contrato) e os japoneses assinavam um novo contrato para obras a 

serem custeadas pelos 10% de economia e mais 15% sobre o valor 

total que o contratante deveria disponibilizar mais adiante. 

Internamente na empresa japonesa, o Senhor Presidente 

circulava uma carta: 

“Gostaríamos de parabenizar nossos colaboradores pelo 

sucesso obtido na obra da rodovia. Apesar de não termos 

conseguido a economia esperada de 15% devido à necessidade de 

antecipar o início dos trabalhos de campo, obtivemos a assinatura 

de um novo contrato para obras complementares. O planejamento 

desta nova empreitada será iniciado imediatamente e contamos 

novamente com a dedicação de todos. O nosso departamento de 

engenharia já iniciou as análises, alterações, complementações e 

detalhamento dos projetos apresentados pelo contratante, bem 

como os estudos para decidir o melhor processo executivo. Estas 

atividades serão concluídas em dois meses. Dentro de um mês as 

equipes do novo trabalho serão treinadas conforme orientações do 

departamento de engenharia. Até lá, fiquem com Deus e Boas 

Férias. Os bônus salariais pelo cumprimento das metas nesse 

empreendimento serão depositados juntamente com seus salários 

nos próximos dias.” 

E tem gente que ainda prefere fazer obra sem ter todos os 

projetos em mãos e sem um planejamento minucioso... 
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12. Mais uma vez: PMBoK não é 

metodologia. 

November 23, 2015 

 

A compreensão do que seja uma metodologia é muitas 

vezes relegada a um plano secundário nas discussões cotidianas, 

mesmo nas profissionais. Mas, obviamente, para referenciar 

metodologias, é preciso que esta compreensão seja mais bem 

trabalhada. Afinal, tratar algo como metodologia quando na 

realidade não o é, além de ser um equívoco, reforça compreensões 

enganosas e as consequências disto nas organizações e na 

formação de novos profissionais. Somemos a isso o fato de que 

educamos muito mais pelo exemplo que pelo discurso. 

Tentemos evidenciar o que se entende por metodologia. 

Mas comecemos pelo conceito de método. 

O Método orienta um raciocínio ou forma de trabalhar sem 

prendê-lo ou restringi-lo demasiadamente. Ou seja, um método 

conduz seu seguidor deixando-o à vontade para utilizar ferramentas 

e técnicas diversas no seu trabalho (seja ele de pesquisa, braçal, 

etc.). A função do método está na orientação de um caminho que 

ofereça maiores oportunidades de sucesso a uma empreitada. O 
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Método não implica necessariamente em repetição, pois, pode-se 

seguir o mesmo método utilizando-se técnicas e ferramentas 

diversas. Pensemos, por exemplo no Método Científico que 

direciona uma infinidade de pesquisas de naturezas completamente 

diferentes. 

Podemos dizer que um Método diz o rumo ou 

condicionantes a seguir com relação a um processo a fim de ter 

maior chance de sucesso. Já a metodologia corresponde a uma 

definição minuciosa sobre como fazer algo. 

A Metodologia especifica detalhes, incluindo técnicas e 

ferramentas, a serem utilizadas na execução de um trabalho. A 

Metodologia concentra-se em definir critérios ou condições para que 

o trabalho seja considerado válido ou adequado. Um trabalho feito 

conforme uma metodologia segue procedimentos operacionais 

previamente definidos nesta metodologia. 

Uma Metodologia baseia-se em métodos eventualmente e 

agrega técnicas e ferramentas a serem utilizadas, bem como 

sequenciamentos de operações e outros detalhes. Aplicar uma 

metodologia, em teoria, atribui maior eficiência ao processo de 

trabalho. Ou seja, os resultados obtidos tendem a atender 

especificações pré-estabelecidas para validação de um trabalho. 

Já os Métodos utilizados na execução de um trabalho 

responderiam pela eficácia do trabalho. Ou seja, orientar-se pelos 

métodos corretos contribui para uma maior probabilidade de se 

chegar aos resultados ideais para a demanda. 

Gosto de usar um exemplo simples: uma equação do 

segundo grau. 

Todos aprendemos no ensino fundamental a resolver as 

equações do tipo ax2+bx+c=0, as chamadas equações do segundo 
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grau. Muito provavelmente nos lembremos do Método de Báscara, 

aquele que calcula delta e depois calcula as duas raízes possíveis. 

É um método algébrico para o qual há procedimentos específicos a 

serem seguidos à risca (a metodologia de cálculo). É um método 

que produz resultados exatos. 

Mas há outros métodos para resolver equações do segundo 

grau, por exemplo, um método gráfico. Você pode plotar a função y= 

ax2+bx+c num gráfico atribuindo valores para x e identificando o 

correspondente para y. Um bom conjunto de pontos lhe permitirá 

traçar a curva que representa a função. Onde a curva cruzar o eixo x 

estarão as raízes da equação. Certamente é um método menos 

preciso (sobretudo se você desenhar o gráfico à mão). 

Veja que são dois métodos que levam a resultados que 

diferem apenas pela precisão. Mas, conforme as necessidades, 

qualquer um pode ser suficientemente eficaz. As metodologias de 

aplicação de cada método são bastante diferentes. Um usa 

desenvolvimentos algébricos e o outro, recursos gráficos. Usam, 

portanto técnicas e ferramentas bastante diferentes. 

Levemos esses conceitos ao Gerenciamento de Projetos. 

Em Gerenciamento de Projetos as organizações procuram 

criar metodologias que levem a um maior grau de eficiência no 

desempenho das atividades de planejamento, execução e 

monitoramento. Essas metodologias são construídas com base em 

métodos, práticas e procedimentos padrões. 

As metodologias são o resultado da junção de métodos, 

técnicas e ferramentas na construção de orientações que detalham 

procedimentos, documentos e modelos a serem utilizados na 

execução de um trabalho. Especificamente em GP, estamos falando 
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do trabalho de gestão (planejamento, execução e controle de 

projetos). 

Uma metodologia, segundo Carneiro (2010), é um dos 

pilares que sustentam o sucesso em gerenciamento de projetos e 

possibilita as seguintes vantagens ao trabalho da organização: 

 Estar baseada nas melhores práticas de mercado 

 Ser ajustável às necessidades e realidades da 

empresa 

 Ser utilizável, ou seja, prática e não burocrática 

 Padronização de processos e documentações 

 Planejamento detalhado e controle apropriado 

 Melhoria na comunicação 

 Aumento de eficiência e produtividade 

Ainda segundo Carneiro (2010), uma metodologia deve 

contemplar: 

 O relacionamento com clientes e usuários 

 Requisitos específicos 

 Planejamento do projeto 

 Responsabilidades e papéis da equipe envolvida no 

projeto 

 Controle dos projetos 

 Avaliação de equipes 

 Utilização de métricas 

Em artigo da Method123 (2010), empresa focada em 

metodologias de GP, fica claro ainda que a metodologia deva 

considerar um ciclo de vida próprio e relativamente padronizado a 

ser seguido nos projetos. O ciclo de vida é uma importante 

referência que viabiliza uma metodologia. 
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Uma metodologia é construída em três etapas: identificação 

de necessidades, desenvolvimento da solução e criação da 

metodologia propriamente dita. Esta última etapa englobaria três 

passos: 

 Passo 1 - Criação da estrutura a partir de um ciclo 

de vida 

 Passo 2 - Descrições de fases, atividades e tarefas, 

regras, processo de monitoramento e controle 

 Passo 3 - Adição de ferramentas da metodologia 

(modelos de documentos que incluem ou não uso 

de softwares ou outras ferramentas) 

Enfim, agora analisemos o que o PMBoK nos oferece em 

comparação ao exposto acima sobre metodologias. 

Embora apresente um ciclo de vida genérico, raramente os 

projetos são desenvolvidos com base nesta generalidade. Busca-se 

ciclos de vida específicos e adaptados a cada caso ou a cada tipo 

de projeto. Logo, o ciclo de vida genérico apresentado no PMBoK 

raramente é usado como ponto de partida para metodologias de 

gestão de projetos. 

Há uma infinidade de técnicas e ferramentas descritas ou 

apenas citadas entre os processos do PMBoK, mas aplicá-las todas 

é evidentemente oneroso em demasia para muitos projetos (talvez a 

maioria). Portanto, o PMBoK apresentas técnicas e ferramentas mas 

não define o que deve ser aplicado em cada caso específico. Assim, 

no aspecto técnicas e ferramentas o PMBoK é aberto, flexível e 

superficial demais para ser compatível com uma metodologia. 

O PMBoK cita uma infinidade de documentos característicos 

do gerenciamento de projetos, mas não apresenta modelos para 
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eles. Novamente, por este aspecto não poderia ser encarado como 

metodologia. 

Por mais que o PMBoK estabeleça processos gerenciais 

específicos para comunicações, ele não define rigorosamente os 

canais, os repositórios, os formatos, etc. para a transmissão de 

mensagens. Há, por exemplo, uma diferença radical entre 

estabelecer que se deva usar algum sistema de transmissão de 

informações, ou dizer que será usado especificamente o sistema A 

ou B. Uma metodologia seria assertiva e específica nesse sentido. 

Enfim, uma metodologia é como uma receita, um passo a 

passo que deve ser seguido com relativo rigor. Seguir os quarenta e 

sete processos do PMBok, aplicando todas as técnicas e 

ferramentas nele referenciadas, produzindo todas as análises e 

documentos citados, etc. é completamente inviável na grande 

maioria dos projetos. Há quem diga que pode-se prescindir de um 

ou outro processo conforme o caso e certamente pode-se descartar 

técnicas e ferramentas diferentes em diferentes situações de 

projeto. 

Ou seja, seguir o PMBoK à risca, no rigor de cada um dos 

seus processos pode tornar o trabalho de gestão ineficiente e muito 

provavelmente ineficaz. Nesta situação temos a impressão comum 

de que estamos envolvidos apenas por burocracia, afinal, o trabalho 

não gera resultado compatível. Portanto, o PMBoK não pode 

definitivamente ser tratado como metodologia. 

O que nos preocupa é que no discurso todos concordam 

com isso, mas na prática, ainda vemos muitos gerentes com a 

atitude e as orientações divergentes dessa constatação. Muitos 

profissionais, ao assumirem um projeto, criam um Termo de 

Abertura do Projeto ao qual tentam concatenar uma série de outros 
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documentos seguindo item a item o PMBoK e aplicando modelos 

genéricos sem que constituam um sistema consistente de 

documentação. Ou seja, apesar de admitirem que o PMBoK não é 

metodologia, tentam segui-lo como tal agregando modelos colhidos 

quase que aleatoriamente. 

Talvez uma causa desse comportamento seja o fato de que 

não conhecemos metodologias de GP, embora conheçamos o 

PMBoK. Pior que isso, não dominarmos o conceito do que seja uma 

metodologia e nem a habilidade para criar uma em particular. Só 

nos resta seguir o que conhecemos bem, o PMBoK, mas que não é 

metodologia. 

Será que conhecemos Gerenciamento de Projetos na teoria, 

mas não sabemos transformar esse conhecimento em metodologias 

práticas para serem aplicadas no nosso trabalho? Será que os 

índices de insucesso em projetos têm alguma coisa a ver com isso? 

Continuamos refletindo... 
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13. Projetos Complexos: uma abordagem 

prática 

Originalmente publicado em 2010 

13.1. Introdução 

O conceito de complexidade é bem resumido nos dois 

parágrafos a seguir, extraídos da Wikipédia na internet. 

 

“Segundo Edgar Morin (Introdução ao 

Pensamento Complexo, 1991:17/19): "À primeira vista, 

a complexidade (complexus: o que é tecido em 

conjunto) é um tecido de constituintes heterogêneos 

inseparavelmente associados: coloca o paradoxo do 

uno e do múltiplo. Na segunda abordagem, a 

complexidade é efetivamente o tecido de 

acontecimentos, ações, interações, retroações, 

determinações, acasos, que constituem o nosso mundo 

fenomenal. Mas então a complexidade apresenta-se 

com os traços inquietantes da confusão, do inextricável, 

da desordem, da ambiguidade, da incerteza... Daí a 

necessidade, para o conhecimento, de pôr ordem nos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Edgar_Morin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paradoxo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intera%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Retroac%C3%A7%C3%A3o_Positiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Determinismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acaso
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Desordem&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Incerteza
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fenômenos ao rejeitar a desordem, de afastar o incerto, 

isto é, de selecionar os elementos de ordem e de 

certeza, de retirar a ambiguidade, de clarificar, de 

distinguir, de hierarquizar... Mas tais operações, 

necessárias à inteligibilidade, correm o risco de a tornar 

cega se eliminarem os outros caracteres do complexus; 

e efetivamente, como o indiquei, elas tornam-nos 

cegos." 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Complexidade#Epist

emologia_da_complexidade). 

Um sistema constitui-se de partes 

interdependentes entre si, que interagem e tranformam-

se mutuamente, desse modo o sistema não será 

definível pela soma de suas partes, mas por uma 

propriedade que emerge deste seu funcionamento. O 

estudo em separado de cada parte do sistema não 

levará ao entendimento do todo, esta lógica se 

contrapõe ao método cartesiano analítico que postulava 

justamente ao contrário. 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Complexidade#Epist

emologia_da_complexidade).” 

 

Portanto, com base nestes conceitos, projetos complexos 

seriam projetos com características tais que dificultassem 

sobremaneira a sua subdivisão sem perdas importantes. Ou seja, 

são projetos que demandam uma gestão fortemente focada nas 

interfaces dos produtos gerados (sejam eles produtos concretos ou 

serviços) sem perder a atenção da condução de cada produto 

individualmente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Complexidade#Epistemologia_da_complexidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Complexidade#Epistemologia_da_complexidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Descartes
http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_%28filosofia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Complexidade#Epistemologia_da_complexidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Complexidade#Epistemologia_da_complexidade
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13.2. Identificando a complexidade 

A complexidade em um projeto pode ser detectada através 

de vários indícios tais como: elevado número de produtos diferentes, 

necessidade de uso simultâneo de várias tecnologias, elevado 

número de partes interessadas, necessidade de conhecimentos 

técnicos especializados, etc. Todas essas características, direta ou 

indiretamente, tornam mais preocupantes as interações entre as 

diversas atividades do projeto. Desde a própria execução física das 

tarefas, passando pelas necessidades de comunicações (geração e 

distribuição de informações), até a verificação do atendimento a 

requisitos do projeto, tornam-se mais trabalhosas e eventualmente 

demandam técnicas, ferramentas ou habilidades mais avançadas ou 

apropriadas da equipe de gestão do projeto. 

Assim, para identificar a complexidade em um projeto é 

preciso avaliar, além do seu conteúdo explícito nas documentações 

técnicas de produtos, composição das equipes e procedimentos 

técnicos e gerenciais, etc., também as inter-relações e 

interdependências de cada um destes componentes, avaliando o 

grau de importância que essas interações possuem no sentido de 

influenciar as possibilidades de se atingir o objetivo de projeto. 

Porém, pode-se argumentar que todo projeto possui essas 

características em maior ou menor grau. Afinal, grande parte de 

projetos possui inúmeras partes interessadas, gera uma série de 

resultados, demanda conhecimento técnico da área de aplicação e 

possui procedimentos gerenciais bem definidos. 

Sim, isso é verdade, mas aqui surge um aspecto prático que 

altera substancialmente a situação. Trata-se da previsibilidade do 

projeto, do grau de certeza, do domínio sobre essas características. 
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Ou seja, trata-se da experiência das equipes em conduzir tais 

situações. 

Por exemplo: organizar uma viagem à Europa para mim 

(que nunca fui à Europa), é muito mais complexo que para uma 

amiga minha que, além de trabalhar no ramo de turismo, já esteve 

na Europa a passeio umas 3 ou 4 vezes. Onde está a diferença 

neste caso? No conhecimento técnico especializado (conhecimento 

do mercado de turismo), na experiência (ela já esteve lá), na rede de 

relacionamentos (acesso a informações), etc. 

Ou seja, a complexidade se estabelece não apenas pela 

existência dos fatores que a compõe, mas, sobretudo pelo 

desconhecimento ou inexperiência sobre como se lidar com eles. 

Qualquer projeto que lide com áreas de aplicação com a qual não se 

tem experiência torna-se complexo por ter suas interfaces 

obscurecidas pela inexperiência (do ponto de vista técnico ou 

gerencial). 

13.3. Casos de complexidade 

Alguns exemplos de projetos são comuns de apresentarem 

graus de complexidade importantes. 

O caso de implantação de empreendimentos que exigem 

conhecimento em mais de uma (às vezes três ou quatro) área de 

aplicação. Esses projetos costumam envolver equipes diversas 

elevando o número de partes interessadas. Cada parte possui 

terminologia e costumes peculiares à sua área de aplicação 

tornando as comunicações bem mais difíceis. O grau de interação 

ou interdependência entre os produtos em cada área pode ser 

crucial aos objetivos do projeto. E assim, por diante. 
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Projetos que possuam restrições importantes em seus 

procedimentos possuem gargalos fundamentais nas interações 

entre seus produtos ou partes interessadas. Por exemplo, 

procedimentos rigorosos de aquisições (comuns com recursos 

públicos) quando associados a demandas e procedimentos técnicos 

pouco previsíveis (comuns nas áreas de pesquisa ou em projetos 

pioneiros) criam situações extremamente complexas de se gerir, 

agregando questões jurídicas e fiscais. 

Projetos de alta tecnologia, além dos riscos comuns de 

desatualização, impõem uma necessidade de preparação técnica, 

uma vez que são normais os casos em que as equipes não 

possuem conhecimento compatível com a necessidade tecnológica 

e suas interações passam a ter pontos de desentendimento em 

razão disso. 

Enfim, vários são os casos de projetos que podem 

apresentar características de complexidade. 

Tomemos, como exemplo prático, o projeto de implantação 

de um museu na área de saúde, em um edifício histórico tombado 

com alto grau de deterioração, com utilização de recursos 

financeiros públicos e que contemple um elevado uso de tecnologias 

modernas de informação e comunicação na exposição. Avaliemos a 

complexidade deste empreendimento. 

A princípio a própria definição da área de aplicação do 

projeto pode gerar dúvidas. Trata-se se um projeto na área de 

saúde, de construção civil, de patrimônio histórico, de museologia ou 

de tecnologia da informação? Obviamente todas estas áreas são 

pertinentes ao empreendimento e são importantes para se atingir o 

objetivo. Uma exímia restauração do prédio não garante qualidade 

da exposição que depende fundamentalmente de informações e 



Projetos Complexos: uma abordagem prática  /  64 

conhecimentos na área de saúde, de tecnologias da informação e 

comunicação e museologia. 

Não é difícil imaginar a variedade de profissionais e equipes 

envolvidas: profissionais de saúde de várias áreas, arquitetos, 

engenheiros, designers, museólogos, historiadores, gestores de 

órgãos públicos financiadores, etc. 

Subdividir o projeto em vários subprojetos é possível, mas a 

interdependência entre eles seria um ponto importante de atenção. 

Como exemplo, citemos que o conteúdo de cada elemento de 

exposição a ser definido por uma equipe mista de museólogos e 

profissionais de saúde precisará de uma forma de exposição a ser 

trabalhada pelos profissionais das áreas de design e tecnologia que, 

por sua vez, demandarão sistemas prediais do pessoal da 

engenharia cuja implantação depende dos critérios de preservação 

patrimonial conduzidos pela equipe de arquitetura e restauração, 

Essas questões técnicas todas fortemente influenciadas por órgãos 

de fiscalização do patrimônio, do uso de recursos públicos e pela 

instituição proprietária do empreendimento. 

Obviamente pode-se argumentar que são vários os 

empreendimentos já implantados com essas características e, por 

conta disso, esse projeto não teria um grau de complexidade 

considerável. Então questionaríamos primeiro se o fato de se ter o 

empreendimento implantado é sinal de que o projeto foi um 

sucesso? Gastou-se o previsto? O resultado que vemos é o que se 

queria ou ficou aquém desse? E o prazo, estourou ou não? Etc. 

Certamente quem já implantou um empreendimento dessa 

natureza está mais preparado para implantar outro, mas o projeto 

continua complexo. Cada caso é um caso, como sabemos bem das 

teorias de gerenciamento de projetos. 
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13.4. Subprojetos e terceirização em 

projetos complexos 

É comum subdividir grandes projetos em outros menores, os 

subprojetos, para executá-los por partes ou facilitar o 

gerenciamento. Esta prática sem dúvida trás bons resultados em 

inúmeros casos, mas não em todos. 

Em projetos complexos, como a interdependências entre 

suas partes é bastante expressiva, dividir o projeto pode implicar em 

dificultar essa interação e consequentemente dificultar o 

desempenho do projeto (uma vez que o objetivo depende da 

interdependência das partes). Se as partes forem terceirizadas, o 

que é comum, a coisa pode complicar-se ainda mais, pois não se 

tem o grau de ação num terceiro igual ao que se tem com equipes 

próprias. Além disso, mudanças, mesmo que pequenas, provocadas 

durante a interação entre as partes (terceiros) podem acabar por 

gerar um sem número de solicitações de aditivos contratuais. 

Enfim, a divisão de projetos complexos em subprojetos é 

possível, mas a gestão das interfaces entre esses subprojetos será 

sempre um foco de preocupação fundamental do gestor do projeto. 

Mecanismos administrativos normalmente usados em grandes 

projetos podem não funcionar em projetos complexos, podendo 

inclusive piorar a situação de controle do projeto. 

É importante lembrar que projetos complexos não são 

necessariamente projetos grandes e vice-versa. Vale à pena 

ressaltar também que projetos complexos, por menores que sejam, 

estão mais próximos de conceito de projetos caóticos que os 

projetos grandes. Ou seja, tratar projetos complexos sem as devidas 

precauções gerenciais pode alterar sua situação e colocar em risco 

o seu objetivo. 



Projetos Complexos: uma abordagem prática  /  66 

13.5. Gerenciando projetos complexos 

Gerenciar projetos complexos então implica em conduzir 

sua execução com especial atenção às diversas interfaces 

existentes. Ou seja, por mais que se possam delegar partes do 

projeto a outras equipes, as relações entre elas são foco 

intransferível da atenção do gerente do projeto complexo. 

Uma vez que a gestão tem um dos seus pilares nas 

interfaces entre resultados e equipes, é de se esperar que a gestão 

das comunicações assuma papel ainda mais fundamental no 

sistema de gestão do projeto. Este sistema, planejado e conduzido 

pelo gerente do projeto, deve considerar as dificuldades de 

comunicação existentes no projeto complexo tais como: diferenças 

de terminologia, diferenças de prazos para geração e tratamento de 

informações em cada área, dispersão geográfica da equipe (é de se 

esperar que as equipes de cada área tenham suas necessidades de 

espaço físico independente), etc. 

Além dos cuidados especiais com a comunicação, projetos 

complexos demandam normalmente equipes tecnicamente bem 

preparadas e multidisciplinares. Assim, o gerente do projeto deve 

compor seu staff com atenção para que não lhe falte opinião técnica 

nas áreas de aplicação que não são do seu domínio. Afinal, em 

projetos complexos é extremamente improvável que o gerente do 

projeto tenha formação técnica em todas as áreas de aplicação 

envolvidas. 

O monitoramento dos riscos do projeto deve também ser 

tratada com especial atenção. Os riscos oriundos das interações 

entre as partes do projeto são perfeitamente administráveis se forem 

detectados em tempo. Como a interação entre as partes de um 

projeto complexo é intensa, um equívoco cometido em uma 
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definição ou atividade rapidamente se espalha pelo projeto podendo 

provocar novos equívocos em todas as partes interagidas. 

13.6. Conclusão 

Portanto, projetos complexos exigem conhecimento técnico 

e gerencial especializados, atenção focada nas interfaces e 

objetivos e, sobretudo, consciência dos pontos de complexidade do 

projeto por parte da equipe de gestão. 

Dessa forma, organizações que se deparam com projetos 

complexos, se não possuem as condições necessárias para sua 

execução, devem procurar parceria com outras organizações a fim 

de suprir suas deficiências. Essas parcerias podem ser construídas 

de diversas maneiras. O mais indicado é que estas organizações 

deleguem a execução do projeto a uma outra organização de 

consultoria mais especializada nas áreas envolvidas no projeto ou 

busquem conveniar-se com estas organizações especializadas de 

modo a mobilizar uma equipe capacitada para a condução do 

projeto. 

Um fato parece ser inquestionável: dificilmente uma 

organização cujo foco não é a gestão de projetos, estaria preparada 

para gerir projetos complexos. 
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14. O uso do cachimbo deixa a boca torta: o 

uso de metodologias como “cachimbo” na 

gestão de projetos 

Originalmente escrito em 2012 

14.1. O que o cachimbo (prática) tem a ver 

com a boca (estrutura) 

Todos nós conhecemos bem o ditado popular que dá título a 

este artigo: “o uso do cachimbo deixa a boca torta”. Talvez o que 

poucos percebam é a profundidade das interpretações decorrentes 

dele. 

Obviamente o ditado popular tem sentido extremamente 

figurativo. A questão que está colocada não se refere ao cachimbo e 

à boca, mas a hábitos que geram problemas. 

Prosseguindo na linguagem figurada poderíamos pensar 

que o uso do cachimbo gera uma série de outras consequências 

além da boca torta. Gera, por exemplo, a tendência ao charuto e ao 

cigarro, ou a aceitação destes como prática semelhante ao 

cachimbo. O uso do cachimbo gera também pigarro, tosse, mau 
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cheiro e outras mazelas. E o pior de tudo, o uso do cachimbo gera 

câncer e, como sabemos, câncer não tem cura. 

Agora, fazendo a interpretação do ditado, diríamos que a 

frequente prática de algo leva a problemas estruturais relativos a 

isso. Ou ainda, um hábito (normalmente um mau hábito) pode gerar 

comportamento indesejado, cacoete, vícios, etc. 

Por outro lado, o uso do cachimbo é prazeroso e, portanto, 

gera satisfação. Mas satisfação só é um bom resultado no mundo 

dos negócios se for para os clientes. Aliás, analisando friamente, 

mesmo a satisfação do cliente não é um resultado em si. É, na 

realidade, uma consequência do resultado atingido. 

Enfim, qualquer que seja a vantagem auferida pelo uso do 

cachimbo, jamais podemos negligenciar o fato de que o uso do 

cachimbo deixa a boca torta. 

Neste texto procuraremos mostrar que o uso frequente e 

indiscriminado de um artifício gerencial qualquer pode levar ao 

desenvolvimento de problemas estruturais e até comportamentais 

(culturais) numa organização. Caberá a cada um identificar seu 

cachimbo, sobretudo se for um “fumante” acrítico, claro. 

14.2. Os artifícios gerenciais 

Chamemos nossos “cachimbos” de artifícios. São formas, 

utensílios, ferramentas, etc. que usamos para atingir algum fim, 

resultado prático, ou até mesmo sensação ou sentimento. No mundo 

dos negócios, seja na área gerencial, técnica ou produtiva, usamos 

inúmeros artifícios. Usamos artefatos construídos para um fim 

específico. E muitas vezes os usamos equivocadamente ou 

indiscriminadamente por não termos outros ou, o que é pior, não 

conhecermos outros. 
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Figurativamente: tem gente que fuma cachimbo quando 

deveria fumar charuto; tem gente que fuma cigarro, quando não 

deveria fumar; etc. E há ainda os casos de gente que fuma charuto 

pirata achando que é cubano. 

Um processo de trabalho é um artifício, um procedimento é 

um artifício, um software é um artifício. Muitas coisas que usamos 

são artifícios. São modelos que nos moldam a operar certas coisas 

de uma forma pré-estabelecida e única (padronizada). São modelos 

de certa forma estacionários. 

Nas áreas técnicas, por exemplo, o uso de um software nos 

obriga a sempre considerarmos os dados de entrada de certa 

maneira, mesmo que não seja a melhor maneira para os nossos 

objetivos. Afinal, de outra forma não se pode usar aquele artifício. E 

não se tem interesse em criar outros artifícios ou mudar o atual 

porque isso consome tempo. Como sabemos, mais uma vez dos 

ditados populares, “tempo é dinheiro”. 

Assim como os softwares para fins técnicos, são também os 

softwares para fins gerenciais. E não nos referimos aqui, quando 

dizemos software, simplesmente aos programas de computador, 

mas a tudo que modela nossa forma de executar nossas atividades. 

Um procedimento, um formulário, um documento modelo, etc., tudo 

isso são “cachimbos” que usamos cotidianamente. 

Temos, então, a tendência de reutilizar os mesmos 

cachimbos porque ficamos com a boca torta. Ou seja, usar sempre 

os mesmos artifícios para tudo o que fazemos, quase sempre sem 

questionar ou sem nos aprofundar no estudo de cada situação, de 

cada objetivo. E não fazemos isso propositalmente. Muitas vezes, a 

boca torta não nos deixa apreciar outras soluções. Outros 

cachimbos já não se encaixam à nossa boca, ou seja, usar artifícios 
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novos gera incômodo. Tudo que é novo gera mudança e essas têm 

resistência natural das pessoas. 

Essa situação, numa análise simples, corresponde a uma 

redução drástica do nosso mundo, das nossas possibilidades, da 

nossa visão, dos nossos artifícios, dos nossos recursos para 

abordar nossos objetivos. Isso então, voltando à sabedoria popular, 

nos faz “matar mosquito com arma para elefante”, “comparar 

banana com laranja”, “andar sem sair do lugar”, “falar demais sem 

dizer nada”, e por aí afora. 

Enfim, os artifícios que usamos em nossas ações devem ser 

eficazmente selecionados, mesmo considerando todas as nossas 

limitações. Usar indiscriminadamente um procedimento, uma 

metodologia, um formulário, etc. pode nos dar eficiência, mas não 

garantem por si eficácia nem efetividade para atingir nossos 

objetivos. 

14.3. Os objetivos como diretrizes 

A seleção dos artifícios que usaremos no desenvolvimento 

de alguma tarefa ou na implementação de algum processo (técnico 

ou gerencial) deve ser feito tendo por diretriz o objetivo que se 

pretende alcançar. Um exemplo simples de uma pequena mudança 

de artifícios que pode alterar nossa forma de enxergar nossas 

tarefas e que influencia a eficácia na busca dos nossos objetivos 

seria a forma de organizar uma lista de projetos. 

Se vamos listar projetos pensando em obter o valor global 

dos investimentos, qualquer critério de ordenação atende. Se, por 

outro lado, precisamos setorizar os investimentos por localização 

geográfica ou setor organizacional, o critério de ordenação de nossa 

lista deve levar isso em consideração. Em qualquer caso, todos os 
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projetos estarão elencados, mas a segunda forma de organizar 

nossa lista agrega mais valor e contribui mais efetivamente para 

atingir nossos objetivos de classificação. Esse exemplo é simplório, 

mas dá a direção do raciocínio que devemos fazer. Pensemos em 

outros exemplos mais complexos. 

Considere que precisemos definir uma metodologia para 

inspecionar a obra de sua casa em construção. Você pode criar um 

check list de itens a serem verificados. Pense em qual será seu 

objetivo na inspeção: segurança dos operários, qualidade dos 

acabamentos, precisão das medidas, etc. Repare que ao longo da 

obra vários são os itens a serem observados e o mesmo 

procedimento não servirá para todas as inspeções. Um check list 

para verificação de acabamentos de nada servirá durante a 

execução das fundações; um procedimento com foco em segurança 

pouco auxiliará para verificar a locação da obra. Aí então, pensamos 

em desenvolver um procedimento abrangente o suficiente para 

todos os focos e aprofundado o suficiente para conter todos os itens 

importantes. Depois descobrimos que implementar isso com 

eficiência é quase impossível. Aplicar este procedimento genérico 

do início ao fim da obra provavelmente pouco impactará o benefício 

obtido. Procedimentos específicos para cada inspeção, em cada 

etapa da obra, podem trazer melhor resultado com menor custo e 

tempo despedido (tempo é dinheiro). 

Agora imagine que você desenvolve toda uma sistemática 

para acompanhar a obra da casa que está construindo para si 

mesmo. Você chegou a um sistema ótimo para suas necessidades, 

com vários check lists, várias etapas, etc. Perguntamos: esse 

mesmo sistema vale para a obra do seu vizinho? Isso significa 

perguntar: os objetivos e critérios de julgamento dele são os mesmo 
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que os seus? É bem verdade que em muitos pontos podemos 

considerar que são bastante semelhantes, mas se o financiamento 

que ele fez for diferente do seu ou o dinheiro disponível para iniciar 

a obra for razoavelmente diferente, certamente haverá critérios de 

decisão bem diferentes. Para balizar a aplicação destes critérios, é 

preciso gerar dados de forma relativamente diferente. Gerar estes 

dados pressupõe sistemas diferentes de contabilização dos custos 

ou mesmo de organização e apresentação dos mesmos. Enfim, o 

sistema de acompanhamento da obra do seu vizinho precisa ser 

diferente do seu, mesmo que possa ter alguns pontos de 

semelhança. 

Esse é o risco das “soluções enlatadas”. Pior que isso, esse 

é o risco de “enlatarmos uma solução”. Digo isso pelo fato de que as 

soluções de artifícios que o mercado nos oferece são de dois tipos 

basicamente (essa classificação é uma provocação e não uma 

constatação): as que são “enlatadas” e não podem ser alteradas; e 

as que permitem alteração e “nós enlatamos” ao alterá-las uma 

única vez. 

Fazemos isso quando usamos sempre a mesma planilha 

para organizar as informações do nosso trabalho; quando usamos 

um formulário sem questionar sua eficácia em cada caso, quando 

padronizamos os softwares que disponibilizamos aos empregados 

sem considerar suas tarefas específicas, etc. Estamos sempre 

“enlatando” nossos artifícios ou, como dissemos antes, reduzindo 

nosso universo de possibilidades. 

O importante a concluir neste ponto é que os artifícios 

devem ser sempre apreciados com criticidade. Quando não servirem 

eficazmente aos nossos objetivos, devemos alterá-los, substituí-los, 
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reformata-los, etc. Enfim, nossos objetivos devem servir de critério 

para a avaliação, seleção e adaptação dos nossos artifícios. 

14.4. As metodologias em gerenciamento 

de projeto são cachimbos? 

Entre os artifícios que usamos regularmente estão as 

metodologias de diversas naturezas para diversos resultados 

pretendidos. As metodologias são como receitas que devem ser 

seguidas para a execução de atividades e, por isso, tendem a ser 

utilizadas genericamente. Elas diferem dos procedimentos, entre 

outras coisas, pelo fato de permitirem adaptações ou variações, 

afinal todo grande chef dá seu toque especial nas receitas que 

recebe. Os procedimentos são obrigatórios e devem ser seguidos à 

risca pelo usuário deste artifício. Já as metodologias são guias e 

podem ser ajustadas a cada caso. 

Devemos entender que procedimentos são criados para 

padronizar a execução de tarefas relativamente repetitivas. 

Normalmente são tarefas específicas, restritas a poucos executores, 

de curta duração, etc. O objetivo maior dos procedimentos é a 

padronização na execução de tarefas como forma de garantir a 

qualidade esperada no resultado. Não seguir um procedimento 

quase sempre é causa de algum problema imediato no resultado da 

tarefa. 

As metodologias, por sua vez, são criadas para organizar 

atividades mais complexas e com o intuito de orientar sua condução 

no sentido de atingir determinados objetivos. A complexidade da 

atividade é tal que impede que a metodologia seja muito específica. 

Ou seja, uma metodologia deve ser geral o suficiente para ser 

aplicável às possíveis variações que a complexidade de uma tarefa 
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permite. Contudo, independente das variações possíveis na 

atividade, os objetivos da metodologia são sempre os mesmos. 

Portanto, selecionar uma metodologia para guiar o 

desenvolvimento de uma atividade deve considerar a harmonização 

dos objetivos que o usuário pretende atingir com os objetivos para 

os quais foi desenvolvida a metodologia. As divergências entre estes 

objetivos (os do usuário e os da metodologia) devem ser motivo de 

avaliações quanto à aplicabilidade e adaptabilidade da metodologia. 

Talvez alguns casos exijam que se aborte o uso de uma 

metodologia para lançar mão de outra, outros casos exijam que a 

metodologia seja usada apenas como referência para a criação de 

uma nova mais orientada ao que se precisa e podem ainda ocorrer 

casos em que se exija a criação de uma metodologia inteiramente 

nova. De qualquer forma, a diretriz dessas análises serão sempre os 

objetivos do usuário na utilização de uma metodologia e os objetivos 

que orientaram a criação das metodologias disponíveis. 

Avaliemos dois artifícios comumente entendidos e utilizados 

como metodologia para gerenciamento de projetos. 

14.4.1. Marco Lógico 

O Marco Lógico é um método para planejamento de 

projetos, divulgado pelo Banco Mundial, normalmente usado em 

projetos para o terceiro setor (sociais, educacionais, culturais, etc.). 

Sua aplicação, ou de suas variações possíveis, baseia-se no 

desenvolvimento da Matriz de Marco Lógico. Esta matriz, por sua 

vez, é uma forma de estruturar e apresentar os objetivos do projeto, 

o escopo do trabalho a ser desenvolvido e os itens de verificação a 

serem considerados em cada parte do projeto. 
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Uma avaliação do Marco Lógico usado como metodologia 

para gerenciamento de projetos, bem como do seu histórico de 

desenvolvimento, deixa claro o principal objetivo para o qual foi 

criado: avaliação do andamento do projeto com foco nos resultados 

gerados. Ou seja, o Marco Lógico não contempla com evidência o 

planejamento e acompanhamento do cronograma nem do 

orçamento de um projeto, por exemplo, a menos que tais elementos 

sejam considerados itens de verificação para algum resultado 

esperado. Os textos sobre o Marco Lógico que falam de sua criação 

como metodologia deixam claro que o mesmo foi desenvolvido para 

estruturar a apresentação de projetos que pleiteiam financiamento 

do Banco Mundial. O Banco, como órgão financiador/fiscalizador e 

por trabalhar muitas vezes com linhas de financiamento sem retorno 

financeiro (o tomador do financiamento não precisa retornar o 

recurso financeiro, mas apenas entregar os resultados dos projetos) 

tem por objetivo verificar se os resultados estão sendo atingidos. 

Desta forma, a arquitetura da metodologia foca mais o escopo dos 

projetos e itens de verificação de escopo do que qualquer outro 

aspecto. 

Contudo, sabemos que para conseguir bons resultados em 

um projeto, o planejamento e controle de prazos e custos, por 

exemplo, são fundamentais. O mesmo podemos falar da qualidade 

dos resultados atingidos, que precisa sem monitorada e garantida o 

tempo todo. Nesta mesma linha, não é difícil perceber que uma 

gestão de riscos e de partes interessadas deve ser tônica em 

projetos cujo envolvimento de públicos tão diferenciados é um 

aspecto relevante (caso dos projetos do terceiro setor). 

Em suma, o Marco Lógico foi desenvolvido como 

metodologia para acompanhamento da execução do escopo dos 
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projetos e não como metodologia de gestão de projetos. O Marco 

Lógico tem como usuário referencial o próprio patrocinador e seu 

objetivo é acompanhar/fiscalizar a aplicação dos recursos 

destinados ao cumprimento de certos objetivos. Ao evidenciar na 

Matriz de Marco Lógico os itens de verificação relativos a cada 

resultado o patrocinador estabelece um critério para avaliação dos 

projetos e, com base nele, define pela continuidade ou não do 

financiamento. Demonstrado o resultado através da apresentação 

do item de verificação previamente definido na matriz, admite-se que 

o projeto está com bom andamento e prossegue-se na sua 

execução. 

Admitir o Marco Lógico como metodologia suficiente para 

gerenciar projetos é admitir que esta gestão foca sobretudo o 

escopo e, pior que isso, é admitir que a gestão de outras dimensões 

do projeto (custos, prazos, riscos, qualidade, etc.) é secundária. 

Tentar adaptar o Marco Lógico para atender a outros 

objetivos necessários à gestão de projetos pode tornar a construção 

da matriz de marco lógico uma tarefa árdua. Como a utilização do 

Marco Lógico é feita normalmente em grupos de tamanho 

considerável (típico de projetos no terceiro setor), a construção de 

uma matriz muito maior do que a prevista originalmente na 

metodologia pode tornar inviável sua utilização desta forma. 

Concluindo: usar o Marco Lógico como metodologia para 

gerenciar projetos não é uma prática recomendável pelo simples 

fato de que o objetivo maior da metodologia é evidenciar o escopo e 

sua verificação. Provavelmente o Marco Lógico seja uma boa forma 

de acompanhar os resultados obtidos, mas a gestão do projeto 

propriamente dita possui objetivos que exigem a adaptação da 

estrutura da metodologia. Talvez o Marco Lógico seja um artifício 
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gerencial mais útil aos projetos quando utilizado associado a outros 

artifícios que garantam os demais objetivos da atividade de gestão 

dos projetos. 

14.4.2. FEL – Front end Loading 

A metodologia FEL foi desenvolvida para gerenciar grandes 

projetos de investimentos (ou projetos de capital). Basicamente o 

que ela faz é dividir o projeto em fases relativamente genéricas e 

caracterizar entre cada fase um ponto para tomada de decisões 

chamado “portão”. Assim, a metodologia estabelece os estágios 

FEL1, FEL2 e FEL3 como fases genéricas para todo projeto que 

envolve altos investimentos. Cada estágio corresponde a uma 

progressão necessária do projeto, de tal modo que se obtenham 

informações que garantam um certo nível mínimo de análises de 

investimentos em cada portão. 

Num primeiro estágio avalia-se a potencialidade econômica 

de um projeto com base em informações abrangentes sobre custos, 

avaliação de cenários futuros, previsão de fluxos de caixa e análises 

financeiras sobre os cenários possíveis. É comum que sejam 

avaliados vários cenários externos cruzando-os com várias 

alternativas de concretizar o investimento. Procura-se saber se o 

investimento é potencialmente interessante ou não para o negócio 

de uma organização. 

Num segundo estágio, aprimora-se o entendimento sobre 

uma ou mais alternativas de direcionamento do 

investimento/empreendimento. Estes avanços são feitos de modo a 

explicitar as vantagens e desvantagens das alternativas que tiveram 

bom potencial de retorno com base nos primeiros estudos. A 

expectativa da metodologia é de que ao final da fase 2, na análise 
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do portão, haja informações suficientes para se optar por uma 

alternativa superior às demais estudadas. 

A partir do terceiro estágio, a meta de desenvolvimento é 

maximizar o retorno do investimento aprimorando sua concepção e 

preparando sua implantação. 

A metodologia FEL é muito comum em grandes 

empreendimentos de engenharia. Mas há um detalhe sutil muitas 

vezes não percebido pelos usuários deste artifício gerencial: a 

metodologia FEL é uma metodologia de gestão de 

empreendimentos associados a investimentos e não de 

desenvolvimento de projetos de engenharia. 

Se não há necessidade de análises de investimento, ou 

seja, o retorno financeiro do empreendimento não é a principal 

diretriz de análise, provavelmente o empreendimento pode ser mais 

bem conduzido com outra metodologia que dê enfoque mais 

coerente com os objetivos dos usuários. 

Volto ao exemplo da construção da casa. Se você está 

construindo para vender, a metodologia FEL pode ser muito bem-

vinda, afinal, seu objetivo é a maximização do resultado financeiro 

do seu negócio. Mas, se você constrói focado no conforto de sua 

família, os portões de decisão da metodologia FEL não são tão 

úteis. Provavelmente neste último caso seria possível definir outros 

portões de decisão mais apropriados aos seus interesses e 

objetivos. 

Em qualquer dos casos, a metodologia seria usada por 

gestores para avaliar em cada portão (os do FEL ou outros definidos 

conforme os interesses), se as soluções dadas pela engenharia 

estão apropriadas aos interesses estabelecidos a princípio. 

Contudo, há outra metodologia sendo utilizada no desenvolvimento 
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dos estudos e documentos de engenharia que não se confunde com 

a metodologia de gestão. 

O desenvolvimento de projetos técnicos de engenharia nas 

diversas disciplinas de especialização pertinentes aos 

empreendimentos segue um ritual próprio, independente dos 

interesses dos gestores. O processo de criação das soluções de 

engenharia possui estágios próprios que podem variar de projeto 

para projeto, mas seguem uma metodologia particular de cunho 

estritamente técnico. Ou seja, nos empreendimentos de engenharia 

temos duas metodologias sendo usadas simultaneamente, uma 

gerencial e outra que poderíamos chamar de técnica ou de 

produção. 

As duas metodologias necessárias aos empreendimentos de 

engenharia devem operar harmoniosamente. Esse ajuste entre 

ambas pode gerar inúmeras variações apropriadas a casos 

diferentes. Ajustar os estágios gerenciais, nos quais se avalia o 

desenvolvimento das soluções com foco no atendimento dos 

objetivos gerenciais do negócio, e os estágios técnicos, nos quais se 

avalia o amadurecimento e qualidade das soluções de engenharia, é 

fundamental para que se tenha uma metodologia que atenda todas 

as necessidades e interesses dos usuários. 

Pensar na diversidade de empreendimentos e de usuários 

dessas metodologias nos permite facilmente concluir que não há 

uma solução genérica. O que se tem na metodologia FEL e nas 

metodologias para desenvolvimento de projetos de engenharia é um 

conjunto de possibilidades do qual se pode partir para estabelecer 

um artifício mais apropriado a cada caso e a cada usuário. E ainda 

assim, este modelo particular criado por um usuário pode e deve ser 



O uso do cachimbo deixa a boca torta: o uso de metodologias como 

“cachimbo” na gestão de projetos  /  81 

revisto com base nas suas diversas necessidades em cada 

empreendimento. 

14.5. Do cachimbo (artifícios) à boca torta 

(problema estrutural) 

Qual a grande preocupação que temos ao tratarmos dessas 

questões de utilização de artifícios ou, mais especificamente, de 

metodologias para orientar a condução de certas atividades? 

A resposta é simples: o uso do cachimbo deixa a boca torta! 

Queremos dizer que a adoção de metodologias sem uma 

prévia avaliação de sua aplicabilidade ou coerência com os objetivos 

em cada caso pode nos conduzir a situações em que despendemos 

tempo em tarefas inúteis devido à utilização de metodologia 

inapropriada. E o pior é que fazemos isso com uma frequência 

considerável. 

Quando se usa uma planilha pré-formatada estamos 

correndo o risco de incorrer neste erro. Quando adotamos um 

formulário fornecido por algum colega de outro setor ou até outra 

empresa, corremos o mesmo risco. Corremos também o risco 

quando consideramos que um artifício que funcionou bem num certo 

setor da empresa também funcionará em outro (e o aplicamos sem 

uma avaliação mais criteriosa). 

Cometemos erro semelhante quando admitimos usar os 

mesmos artifícios em qualquer projeto sem considerar suas 

diferenças ou peculiaridades. Também quando estratificamos 

projetos em classes distintas, mas não avaliamos a coerência dos 

artifícios disponíveis com cada classe isolada. 

Enfim, usamos o mesmo cachimbo por muito tempo em 

muitas coisas diferentes. E isso gera a boca torta. Ou seja, isso gera 
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uma predisposição para enxergar o mundo pelo prisma do 

cachimbo. Essa prática restringe nosso universo, nos impede de 

olhar por outros pontos de vista, nos impede de gerar/coletar ou 

organizar informações mais apropriadamente às nossas 

necessidades e objetivos em cada caso. 

E o grande risco da boca torta é que ao usarmos sempre o 

mesmo cachimbo, começamos a pensar que a boca torta é que é 

normal porque todos os outros cachimbos incomodam (pois exigem 

mudanças de hábitos). Depois da boca torta, os melhores 

cachimbos podem não parecer tão bons porque não se encaixam na 

boca. Deixamos de utilizar ferramentas muito mais apropriadas às 

nossas necessidades, interesses e objetivos pelo simples fato de 

que julgamos que elas não se adaptam ao nosso sistema de 

trabalho. 

Ficarmos impedidos de perceber a adequabilidade de algum 

artifício aos nossos objetivos em função de estarmos com nossas 

percepções “deformadas” pelo uso contínuo e acrítico de outros 

“cachimbos” pode ser um risco enorme à competitividade de uma 

organização. 

Quando essa deformidade se torna natural à organização, 

ou seja, quando a boca torta passa a interferir nas análises de 

outros cachimbos (artifícios), estamos diante de um problema 

estrutural na organização e saná-lo depende de esforço, disciplina e 

recursos financeiros. Se a enfermidade não é detectada e tratada 

preventivamente, curá-la posteriormente, quando possível, é um 

processo mais árduo, desgastante e demorado. 
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14.6. Quando a boca torta (problema 

estrutural) vira referencial padrão (cultura 

organizacional) 

Mas o problema mais grave para as organizações no enredo 

que descrevemos até aqui é quando a distorção da boca vira padrão 

de beleza. Neste caso, outra analogia é interessante. O problema da 

boca torta em um indivíduo passa a criar-lhe um problema social 

porque ele considera que as outras bocas é que são diferentes da 

dele e não a dele diferente de todas as demais. 

Isso equivale a dizer que a organização que se convence da 

qualidade de seus artifícios, suas metodologias, seus sistemas, etc. 

pode fechar-se para quaisquer alternativas. Seu referencial de 

julgamento deixa de ser uma teoria administrativa largamente 

estudada para ser um caso particular (o seu próprio caso). Pela 

nossa analogia, nesta situação, um problema morfológico passa a 

ser um problema psicológico. 

Esse problema é perceptível, por exemplo, nas seguintes 

situações: 

 

 Quando a organização tem resistência a novas 

ideias, novos artifícios, novas metodologias; 

 Quando a organização usa suas práticas internas 

como referência para “potencializar” mudanças. 

Observemos que neste caso, as referências 

deveriam ser práticas ou metodologias estudadas e 

desenvolvidas com distanciamento dos vícios do 

uso em casos particulares. 
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 Quando a organização tem resistência ao trabalho 

de consultores e tende a querer resolver tudo com 

forças-tarefa montadas com pessoal interno. A 

prática da força-tarefa com pessoal interno é 

interessante, mas tem seus riscos quando é preciso 

enxergar o problema de fora pra dentro. 

 

Reparemos que neste caso a solução do problema é um 

tanto mais complexa. As metodologias nesta situação deixam de 

serem apenas formas de organizar a execução de uma atividade e 

passam a serem referências da cultura organizacional. Ou seja, o 

esforço de solução é um esforço de mudança cultural e não um 

esforço de reorganização de processos. 

O primeiro passo nestes casos é criar consciência do 

problema em toda a sua extensão e profundidade. Isso pode ser 

extremamente difícil, porque o próprio problema dificulta a abertura 

necessária para esta análise. Certamente aceitar essa situação gera 

sofrimento organizacional (que repercute em sofrimento individual 

dos gestores). Mas, uma vez vencida a barreira da análise e 

aceitação do problema, o sofrimento é substituído por uma 

expectativa de melhoria que aos poucos se transforma em obtenção 

de resultados. O patamar de excelência atingido após as mudanças 

necessárias tende a ser um prêmio que compensa com folga o 

esforço, não apenas pela potencialização dos resultados 

organizacionais, mas pelo estabelecimento de uma nova cultura 

baseada no aprendizado do processo de mudança. 

A superação da boca torta quando esta progride para um 

problema cultural é, antes de tudo, um processo de amadurecimento 

da organização, que, além de sanar a questão do uso de artifícios 
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inapropriados, a prepara para desafios organizacionais mais 

audaciosos que promoverão saltos de excelência ainda maiores. 

14.7. Conclusão 

Algumas conclusões ou recomendações podem ser 

desenvolvidas a partir do exposto. 

Não fume excessivamente cachimbo, nem charuto e nem 

cigarro. Não se vicie. Não engesse seus artifícios gerenciais. Isso 

significa que devemos sempre estar atentos aos artifícios que 

usamos para desenvolver nossas atividades. Devemos sempre olhar 

para eles com crítica, questionar sua necessidade, aplicabilidade, 

adaptabilidade, etc. Devemos ter em mente que nossas 

ferramentas, em muitos casos, são responsáveis diretas pelos 

resultados que obtemos e, por isso, devem ser cuidadosamente 

selecionadas. 

Mantenha-se aberto ao uso de artifícios apropriados aos 

seus objetivos. Ou seja, pesquise, estude, reflita sobre as suas 

necessidades e sobre os artifícios existentes ou não para atendê-

las. Havendo artifícios mais apropriados, não hesite em buscar a 

integração dos mesmos ao seu sistema de trabalho, afinal você 

concluiu que eles são mais apropriados aos seus objetivos. Não 

adapte seu trabalho às suas ferramentas quando é preciso que suas 

ferramentas sejam adaptadas ao que você deve fazer. 

Explore os artifícios disponíveis nas mais diversas áreas. 

Muitas vezes a ferramenta mais apropriada à suas necessidades é 

utilizada com sucesso em outras condições bem diferentes da sua. 

Isso pode ser verdade sobretudo para os artifícios gerenciais. 

Lembremos que muitos dos recursos que usamos hoje para 

gerenciar um pequeno projeto foram desenvolvidos inicialmente em 
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projetos da NASA. Ou ainda, que grande parte dos artifícios 

utilizados em gestão de projetos está em pleno desenvolvimento e 

constantemente são geradas novas ferramentas e novas técnicas 

nas mais diversas áreas. 

Tenha um conjunto harmonioso de artifícios. Inspire-se em 

tudo que existe, mas não aceite simplesmente o uso de uma 

ferramenta porque é renomada ou potente. Você precisa de um 

conjunto de artifícios que lhe permite atingir a melhor combinação 

entre esforço e resultado. Ou seja, seus artifícios não devem exigir-

lhe esforço além do necessário para atingir seus resultados. Buscar 

esse equilíbrio pode ser uma arte extremamente delicada e, por 

isso, exige dedicação e concentração. E não devemos esquecer que 

“o ótimo é inimigo do bom”, ou seja, esforçarmo-nos para fazer o 

ótimo no futuro pode nos impedir de fazer o bom aqui e agora. A 

otimização contínua dos artifícios é benéfica, mas não pode 

substituir a necessidade de resultados imediatos. O melhor conjunto 

de artifícios é aquele que usamos com excelência e que nos permite 

atingir resultados com o menor esforço. 

Crie seus próprios artifícios se for preciso ou possível. Não 

se limite aos “enlatados”. Entenda as metodologias disponíveis, 

avalie sua adequação aos seus problemas, mude o que for preciso, 

aproprie-se da metodologia. Faça sua receita para conduzir suas 

atividades aproveitando os ingredientes que lhe estão disponíveis. 

Não use um artifício apenas porque está na moda, ou de fácil 

acesso, ou porque lhe disseram que é o melhor. Cada solução foi 

construída para um problema, certifique-se de que a sua solução 

está sob medida para o seu problema. Afinal, dizem por aí que 

“comida enlatada causa câncer”. 
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15. O Projeto é do Empreendimento! 

April 2, 2015 

  

Hoje mais uma vez me vi lendo trocas de farpas entre 

arquitetos e engenheiros. A novidade hoje é que li trocas de farpas 

de engenheiros entre si e de arquitetos entre si. Não sei se rio ou se 

choro, mas sei que a questão é grave. 

Grave não porque muitas destas discussões (senão a 

maioria) nada mais são do que argumentações estéreis que 

camuflam recalques ou uma vil disputa de mercado. Vil não porque 

é má em si, mas porque só prolifera atitudes profissionais 

socialmente equivocadas (entenda-se aqui o comportamento que 

todo profissional DEVE à sociedade). Sobre o aspecto dos 

recalques, dispenso comentários para qualquer lado (esse sim 

chega a ser engraçado). 

Mas vamos ao que interessa... Enquanto lia, eu fiquei 

pensando se alguém ali naquelas discussões entendia um 

empreendimento como um todo e não como um conjunto de partes. 

Na realidade dediquei mais tempo à leitura na tentativa de encontrar 

algum depoimento nesse sentido. Lamentavelmente, parei de ler 

sem encontrar qualquer escrito que desse a entender essa visão. 
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Pois bem, façamos uma perguntinha básica: alguém já viu 

um empreendimento implantado sem algum dos seus sistemas? Ou 

seja, algum empreendimento foi implantado sem estrutura? Ou sem 

instalações? Ou sem arquitetura? Ora, claro que não! Ele pode até 

não tido projeto, mas foi implantado com tudo o que precisa. 

Os prédios são implantados integralmente e é assim que 

devem ser projetados. Essa história de projeto disso e projeto 

daquilo é fruto dessa disputa (a origem disso nem é tão antiga se 

comparada com o tempo que a humanidade constrói coisas). No 

fundo o projeto é do empreendimento e deve contemplar todos os 

seus sistemas necessários. E isso é fato! Qualquer projeto de 

arquitetura, ou de estruturas, ou de instalações, ou de qualquer 

outro sistema de um empreendimento está inevitavelmente errado a 

priori (palavra pesada, mas cumpre o objetivo aqui). Não há como 

avaliar a qualidade do projeto de um dos sistemas do 

empreendimento sem observar todos os demais. Afinal, todos 

interagem no mesmo espaço e suas interações vão muito além da 

ocupação espacial. Isso muitas vezes parece escapar dos 

profissionais. 

Cabe aqui um esclarecimento para maior clareza: quando 

digo sistemas prediais não estou falando de instalações prediais. Há 

sistemas estruturais, sistemas espaciais, sistemas de transporte, 

sistemas de circulação, etc. Num empreendimento tudo é sistêmico 

de uma forma ou de outra. Esse conceito derruba, inclusive, aquela 

conversa de projeto complementares. Ora, todos são 

complementares entre si. 

Agora pensemos... Se qualquer projeto disso ou daquilo não 

pode ter sua qualidade avaliada sem a consideração do todo (todos 

os demais sistemas juntos), como um profissional pode garantir ao 
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seu cliente que está entregando um bom trabalho? Pode-se 

argumentar: mas é um bom projeto de instalações elétricas, ou de 

instalações hidráulicas, ou de arquitetura, ou de estruturas, etc. Mas 

o seu cliente não vai construir uma arquitetura, ou uma estrutura, ou 

um conjunto de circuitos, etc. Ele vai construir um prédio! Ele precisa 

do projeto de um prédio! 

E profissionais têm o "dever da competência"! Isso quer 

dizer que profissionais têm obrigatoriedade moral e inclusive legal 

de prestar os serviços seguindo as "regras da arte". Ora, assumir 

que um empreendimento não é composto por uma série de sistemas 

é uma demonstração cabal de descumprimento do "dever da 

competência". Portanto, mesmo que um profissional não lhe 

entregue o projeto de todos os sistemas do empreendimento, isso 

não significa que ele não os deva considerar na concepção da sua 

solução. O trabalho em uma especialidade isolada não muda o 

prédio, não exime o profissional de considerar todas as demais. Isso 

está prescrito pelo "dever da competência", pelo dever de pautar-se 

pelo interesse do cliente que lhe incumbiu (de certa forma delegou) 

de encontrar as soluções para suas necessidades (do cliente), 

soluções estas apresentadas sob a forma de um empreendimento. 

Há ainda o argumento de que "é só um estudo inicial ou 

anteprojeto". A resposta é curta e grossa: e daí? Só porque é um 

estudo para o empreendimento deve-se tratá-lo de forma 

incompleta? Um estudo só diz respeito ao empreendimento se 

considerá-lo na sua integralidade. Caso contrário, não se refere ao 

empreendimento (que é completo), portanto, não está pautado pelo 

interesse do cliente ou proprietário. 

Enfim, concluindo, as discussões à cerca de quem pode ou 

não assinar como responsável técnico disso ou daquilo é uma 
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discussão relativamente estéril. Na realidade, o ideal seria ter uma 

única Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA) ou Registro 

de Responsabilidade Técnica (CAU) por todo o empreendimento (ou 

todo o projeto do empreendimento). Se um profissional não souber 

responder por todos os sistemas prediais - simultaneamente - 

sozinho (o que cobre 100% dos casos), então que assine a 

Responsabilidade Técnica conjuntamente com outros. Assim, não 

haverá mais projeto disso ou daquilo, mas sim o que o cliente 

precisa e muitas vezes não sabe expressar (pois é leigo e não tem o 

"dever da competência" nessa área), o PROJETO DO 

EMPREENDIMENTO. 

Aliás, é exatamente por ser o cliente leigo que todo projeto 

começa com um Levantamento de Informações... Mas isso é 

assunto pra outro texto... 
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16. O que é projeto? Projeto Processo e 

Projeto Produto 

April 3, 2015 

 

O texto de hoje trata de uma discussão que julgo muito 

importante para quem trabalha com projetos, sobretudo com 

projetos na área de engenharia. Por incrível que pareça, o conceito 

associado à palavra projeto é capaz de gerar confusão até mesmo 

entre os profissionais da área. E não é que alguém aqui ou ali esteja 

equivocado quanto ao conceito, mas é que a palavra é usada para 

conceitos diferentes. Vamos explorar esse tema... 

Para a Gestão de Projetos, a definição do que vem a ser 

PROJETO é bastante clara e está expressa no PMBoK (publicação 

do PMI - Project Management Institute): "projeto é um esforço 

temporário empreendido para criar um resultado exclusivo". Em 

Gerenciamento de Projetos, essa definição é a pedra fundamental 

para o desenvolvimento de conhecimentos. 

Já entre os profissionais que lidam com Projetos de 

Engenharia (os Projetos AEC - Arquitetura, Engenharia e 

Construção), é corriqueiro que a palavra projeto seja usada para 

designar o conjunto de documentos que caracterizam ou descrevem 
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uma obra ou um empreendimento. Uma definição bem rigorosa, por 

exemplo, seria: "conjunto de documentos, gráficos e textuais, que 

buscam comunicar uma determinada proposta de solução para um 

problema específico, esclarecendo, de forma abrangente e 

profunda, o que deve ser feito para que a solução proposta seja 

implementada de acordo com as premissas e conceitos de operação 

considerados no seu desenvolvimento". 

Independente do rigor das definições, queremos destacar o 

fato que distingue essencialmente esses dois conceitos comumente 

associados à palavra projeto: um refere-se a um processo e o outro 

a um produto. Analisemos mais de perto... 

Para a Gestão de Projetos, a definição é clara e já inicia 

com "esforço temporário empreendido...", ou seja, está óbvio que se 

refere a um conjunto de ações (esforço) e, portanto, é dinâmico no 

tempo. 

Já nos Projetos de Engenharia, trata-se de um "conjunto de 

documentos". Há quem diga conjunto de informações, mas isso não 

muda a essência. Estamos aqui falando de um produto fisicamente 

palpável. 

Gosto de citar para apoio a essa discussão alguns termos 

que nas traduções Inglês - Português e vice-versa podem induzir ao 

uso da palavra projeto. 

O primeiro é bem óbvio, trata-se de PROJECT. Aqui não há 

dúvida e, quando traduzido para o português resulta em PROJETO, 

bem no sentido da Gestão de Projetos. 

Quando falamos dos projetos de uma casa, entretanto, a 

tradução mais apropriada é PLAN. Neste caso projeto em português 

tem o sentido de plano e deve ser traduzido como tal. 
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Há o DRAWING que corresponde ao DESENHO. Mas é 

comum vermos expressões equivocada como "projeto da planta da 

casa". Obviamente, busca-se nesta expressão referir-se ao desenho 

de uma projeção horizontal. 

E há ainda o termo DESIGN que existe tanto em inglês 

quanto em português. Quando traduzido numa mão pode resulta em 

PROJETO, mas neste caso referindo-se não aos documentos, nem 

ao esforço, mas a um certo conteúdo artístico/conceitual associado. 

O termo design é mesmo complexo. 

Essa sutil diferença é razão para uma série de confusões 

conceituais em que caem os desavisados tanto de um lado quanto 

de outro (Gestão de Projetos e Projetos de Engenharia). Embora 

haja sempre um processo para produzir um produto, é preciso 

distinguir quando o termo está se referindo a um ou outro. E é 

comum que essa distinção seja tênue em alguns contextos. 

No estudo dos Projetos de Produto (típicos nas áreas de 

Desenho Industrial, Arquitetura e Engenharia) fala-se muito do 

Processo de Desenvolvimento do Projeto (já vi usar a expressão 

Processo de Projetação como sinônimo). Observe que este 

processo é um projeto no conceito da Gestão de Projetos (esforço 

temporário com resultado exclusivo). Mas a palavra projeto, nesta 

expressão, é usada tipicamente para designar o tal conjunto de 

documentos e, portanto, um produto. 

Explorar essa questão rende bastante assunto, mas por ora 

considero que a distinção está clara ao leitor. As consequências 

dessa distinção em cada área de estudo precisam ser analisadas e 

desenvolvidas. Algumas questões podem ser elucidadas. Mas isso é 

assunto para outro texto. 
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17. Partes Interessadas: expectativas 

idealizadas e desempenho real 

November, 2014 

 

Recentemente participei de uma conversa que tornou clara 

para mim uma situação que há muito me incomodava. Nesta 

conversa a questão surgiu com uma clareza tal que me facilitou criar 

uma opinião mais consolidada sobre este tema, que embora 

recorrente, sempre vem camuflado. Trata-se do papel 

desempenhado pelas partes interessadas mais imediatamente 

envolvidas com um empreendimento. 

O que ocorre com empreendimentos em construção civil, 

certamente deve encontrar analogias em outros tipos de projetos. 

Portanto, acredito que esta análise encontre eco em outras áreas de 

aplicação, com suas devidas contextualizações. 

Sabe-se que num empreendimento de construção civil 

temos quatro importantes partes interessadas que lidam com o 

empreendimento diretamente: o empreendedor, o projetista, o 

construtor e o usuário. Estas partes interessadas podem ser assim 

apresentadas (figura usada por Melhado & Violani em 1992 e 

frequentemente referenciada por diversos autores): 
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Do livro Redescobrindo o Processo do Projeto, RUGGERI, 2015. 

 

Na figura, a cada parte identificada está associada sua 

função típica no empreendimento. Esta função, obviamente, pode e 

deve ser traduzida em quesitos menores monitoráveis. Ou ainda, a 

esta função pode-se associar alguns comportamentos ou tarefas 

próprios de cada uma destas partes. 

A questão que busco destacar neste texto pode ser exposta 

através de dois problemas típicos que ocorrem nos 

empreendimentos e que ficam claros logo no seu princípio: 

 

1- Cada parte idealiza o papel e as funções que as outras 

possuem no empreendimento, mas não idealiza seu próprio papel. 

2- Nenhuma das partes tem consciência do seu próprio 

papel/função e sua condição de desempenhá-lo, ou das reais 

condições das demais partes e os papeis e funções que podem 

efetivamente assumir. 
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A princípio isso pode ser entendido como uso de dois pesos 

e duas medidas no julgamento das partes entre si, mas acredito 

sinceramente que não seja o caso. Para usar dois pesos e duas 

medidas é preciso ter consciência de ambos e, aparentemente, as 

partes não têm consciência plena do seu desempenho no 

empreendimento. 

O empreendedor assume que, uma vez que direcionou a 

concepção do empreendimento, a tarefa de fazê-lo acontecer é das 

demais partes. Assim caberia ao empreendedor, apenas monitorar, 

avaliar, controlar o andamento do empreendimento. Contudo, por 

mais que as informações sobre as quais o empreendimento tenha 

sido criado estejam disponíveis, o ponto de vista do empreendedor 

dificilmente é assumido pelas demais partes por uma razão muito 

simples: elas não são o empreendedor. Qualquer posicionamento de 

quaisquer das outras partes sobre o aspecto de negócio do 

empreendimento estará afetado por seus interesses e pontos de 

vistas próprios. Ou seja, nenhuma parte será tão efetiva nas 

decisões que afetam o empreendimento do ponto de vista do 

empreendedor a não ser o próprio empreendedor. 

O projetista idealiza soluções com uma forte tendência para 

otimização técnica. O construtor vê o empreendimento com a 

praticidade da obra e o usuário pensa em como usufruirá do 

empreendimento. Apenas o empreendedor está permanentemente 

focado no mercado e nos requisitos que garantirão o melhor 

resultado para o negócio. 

O projetista, por sua vez, costuma assumir que o 

empreendedor sabe exatamente o que quer ou o que precisa e toma 

como verdades para o desenvolvimento das soluções certas 
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colocações do empreendedor que não são exatamente assertivas. A 

função de definir soluções é do projetista, que deve buscar no 

empreendedor o esclarecimento dos problemas e dos requisitos no 

lugar de direcionar soluções. 

Obviamente a equipe de arquitetura e engenharia possui 

mais bagagem para prospectar alternativas e criar soluções técnicas 

engenhosas para o empreendimento como um todo. Mas boas 

soluções nascem de problemas bem equacionados e nisto o 

trabalho conjunto com as demais partes é fundamental. 

O usuário (que muitas vezes se confunde com o 

empreendedor) deveria ter consciência de como será operado 

(usado) o empreendimento e quais os requisitos e critérios de 

operação. Mas nem sempre é capaz de entender as propostas de 

soluções técnicas ou as premissas do empreendedor ou do 

projetista. Contudo, é exatamente por haver essa distinção entre 

requisitos do empreendedor (focados no negócio) e as 

possibilidades e necessidades dos usuários (focadas na 

operação/uso) que ambos têm papéis fundamentais e distintos. 

Enquanto um pensa no negócio e em como o empreendimento 

deverá produzir, o outro foca as questões procedimentais ou a 

usabilidade dos sistemas construídos. Estão, sem dúvida, 

relacionados, mas são pontos de vistas diferentes. 

Já o construtor imagina que deverá tão somente erigir a 

obra (como se isso fosse assim simples). O construtor não imagina 

que certas decisões técnicas devem ser tomadas por ele mesmo ou 

que outras aparentemente simples devam ser rigorosamente 

respeitadas (sua mudança, embora simples, trazem impactos no 

atendimento a requisitos implícitos nas soluções). Há decisões cujo 
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reflexo se faz sentir da fase de obra e devem, portanto, contar com a 

efetiva participação do construtor. 

Acontece que na prática nenhuma dessas partes está 

plenamente capacitada para sua função. Teoricamente isso se 

explica em parte pelo fato de que o empreendimento é inédito e, 

portanto, todas as partes são a princípio "marinheiros de primeira 

viagem". Por outro lado, é também verdade que se uma das partes 

pudesse passar integralmente seu papel às outras, em algum 

momento deixaria de ser necessária e poderia ser extirpada do 

empreendimento. Isso evidentemente é irreal. 

Assim, embora reconheçamos um papel que nos parece 

ideal às outras partes, quase sempre não admitimos que nenhuma 

das partes (inclusive nós mesmos) está plenamente capacitada para 

o empreendimento. Pelo contrário, admitimos que as demais partes 

são plenamente experientes para aquele empreendimento (embora 

seja inédito). Mesmo não assumindo isso em palavras e 

explicitamente, assumimos isso na prática, nas atitudes e 

comportamentos. 

Por exemplo, quando identificamos uma falha em um 

dimensionamento imediatamente atribuímos a responsabilidade ao 

projetista que se defende naturalmente alegando ter se baseado nas 

premissas indicadas pelo empreendedor. Analogamente, diversos 

equívocos de obra são justificados com base em omissões de 

informações nos documentos de engenharia. 

Usuários percebem tardiamente a ausência de alguns 

recursos no empreendimento e debitam tal fato na conta de uma das 

outras três partes. E o empreendedor, ao perceber que o 

empreendimento não opera exatamente na faixa esperada de 

desempenho atribui o erro à engenharia ou à execução. 
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Nenhuma das partes pensa que as causas dos graves 

problemas são normalmente inúmeras e sistêmicas. Mais que isso, 

nenhuma das partes assume sua parcela de responsabilidade nos 

problemas dos empreendimentos. Responsabilidade essa assumida 

no momento em que delegou seu papel às demais partes se 

furtando de exercer funções que lhes são inerentes (e de certa 

forma inalienáveis). 

Além disso, a pouca consciência que praticamente todas as 

partes têm da real condição das outras, as fazem cobrar das demais 

um papel idealizado (mas sem correspondência à realidade 

intrínseca de cada parte) e atenuar seu próprio papel naquilo para o 

que não está plenamente preparada. 

Ou seja, é comum termos no empreendimento várias partes 

que recebem das demais um papel idealizado para o qual possuem 

lacunas de capacitação e assumem para si próprias um papel real, 

porém reduzido em relação à expectativa das demais. Temos enfim, 

um grupo de partes interessadas cujos papéis possuem lacunas que 

em parte poderiam ser supridas pelas demais (que podem ter a 

capacidade necessária), mas que não o fazem por não entenderem 

ser sua função no empreendimento. 

Isso está relacionado ao desenvolvimento da equipe do 

projeto. Se as quatro partes principais citadas nas bibliografias 

(empreendedor, projetista, construtor e usuário) não 

compreenderem a necessidade de trabalharem conjuntamente, 

solidariamente, como equipe, o contexto de papéis das partes do 

empreendimento estará sempre parecido com um queijo suíço 

(cheio de lacunas). 

E o mais lamentável é que qualquer das partes, ao 

identificar os problemas originados dessas lacunas, estará 



Partes Interessadas: expectativas idealizadas e desempenho real  /  

101 

implicitamente assumindo que poderia ter suprido tal falha (pois foi 

capaz de identificar o problema) e não o fez porque não se engajou 

conforme deveria, admitindo uma expectativa de condição da outra 

parte que no fundo denota uma falta de consciência da realidade do 

empreendimento. 

Moral da história: na prática a teoria é outra e mais efetivo 

que criticar o que está pronto seria estar junto no momento de fazer. 

 



Quando a metodologia não ajuda  /  102 

18. Quando a metodologia não ajuda 

April 6, 2015 

 

Quando a metodologia não ajuda 

April 6, 2015 

  

Minha atividade me força a manter contato constante com 

profissionais e empresas de projeto e consultoria em engenharia. 

Isso me permite observar a forma de trabalhar de cada um em 

diversos aspectos. 

Uma constatação interessante que sempre me chama a 

atenção é perceber que as empresas (a maioria delas) não possuem 

consolidada uma metodologia de desenvolvimento de projetos. 

Percebamos a gravidade disso. Guardadas as proporções, é algo 

como dizer que uma montadora de veículos não possui sua linha de 

produção organizada. 

Já há algum tempo, fala-se bastante da Engenharia 

Simultânea como forma de estruturação do processo de 

desenvolvimento do projeto de modo a atender às demandas e 

pressões do mercado (ou dos contratantes, para ser mais 

específico). Entretanto, não é difícil perceber que na prática, os 
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projetos ainda são desenvolvidos na tradicional Engenharia 

Sequencial. Demonstrações claras disso são os casos em que é 

preciso revisar um projeto de arquitetura já adiantado porque se 

descobre tardiamente que alguns espaços não têm tamanho 

suficiente para abrigar equipamentos dentro de parâmetros técnicos 

exigíveis ou não por norma (salas de máquinas, shafts, ambientes 

com equipamentos de produção, etc.). Isso é tão mais comum 

quanto mais equipamentos ou sistemas possui o edifício. 

Poderíamos citar também os casos em que uma especialidade é 

desenvolvida tomando outra especialidade como condicionante 

apenas porque "já está pronta". 

Percebo as vezes que isso não ocorre apenas nos casos em 

que cada projeto em cada especialidade é desenvolvido por 

empresas ou profissionais diferentes. Não é difícil encontrar casos 

em que isso ocorre dentro de uma mesma empresa com seus vários 

setores especializados. 

Ora, se cada projeto ou setor especializado possui expertise 

suficiente para sua disciplina/especialidade, então porque tantos 

projetos são revisados por incompatibilidades ou interferências? A 

resposta é relativamente simples: a metodologia de trabalho não é 

apropriada. Não estamos falando aqui dos ajustes que avançam o 

projeto. Estamos falando das revisões necessárias em pontos do 

projeto que se julgava finalizados. Os projetistas conhecem bem o 

sentimento decorrente disso. 

Não se discute a competência dos especialistas. Pelo 

contrário, normalmente todos são excelentes profissionais nas suas 

especialidades. O que falta é exatamente um direcionamento aos 

projetos que seja construído numa visão mais sistêmica do 

empreendimento. A estruturação do processo baseado na 
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Engenharia Sequencial (mesmo que inconsciente) não permite, ou 

pelo menos dificulta bastante, que esse resultado seja obtido. 

Poderíamos dizer: ótimo, então passemos todos a adotar a 

Engenharia Simultânea! 

Sim, ótimo... se fosse fácil! Poderíamos adotar também uma 

série de outras formas de pensar e conduzir o processo de projeto. 

Isso nos traria ganhos astronômicos. 

Mas porque não o fazemos? Vejamos... 

Desenvolver metodologias de trabalho baseadas numa 

estrutura de pensamento exige que condicionemos nossa forma de 

pensar a essa estrutura. Ou seja, usar Engenharia Simultânea 

implica em alterar nossa forma de pensar os empreendimentos. 

Trata-se de uma mudança que vai além da simples organização do 

trabalho, mas inclui a reorganização do pensamento. Isso já não é 

tão simples quanto possa parecer! 

Pensar um empreendimento de construção civil de forma 

sistêmica não significa meramente entender sua arquitetura, sua 

estrutura, seu sistema elétrico, etc. Além disso, é preciso que se 

dominem as interações entre esses subsistemas de forma 

consistente. Exemplos dessa interação são (alguns que me vêm à 

cabeça e com os quais já lidei em algumas situações): 

 

 Especificar acabamentos considerando, entre outras 

coisas, a carga de incêndio do edifício; 

 Definir partes do empreendimento pensando, entre 

outras coisas, no ajustamento do prazo de execução 

(cronograma); 



Quando a metodologia não ajuda  /  105 

 Definir ou parametrizar as estruturas de cobertura 

considerando, entre outras coisas, as partes das 

instalações que ficarão sustentadas por ela; 

 Projetar coberturas considerando as 

impermeabilizações, captações de águas e escoamento 

delas até as redes nos pisos. 

  

Essas interações são especialmente sensíveis a mudanças 

repentinas, tanto na fase de projeto quanto na fase de execução das 

obras. Muda-se uma dimensão, uma especificação, um trajeto e não 

se analisa sistemicamente suas consequências. Já presencie o 

aumento dos espelhos de uma escada para ganhar 20 cm de pé-

direito sem que se avisasse ao armador para aumentar 

correspondentemente o comprimento das ferragens de pilares. A 

consequência só apareceu no andar de cima no comprimento das 

esperas dos pilares, mas isso, por mais óbvio e sistêmico que 

pareça, não foi contemplado na análise da mudança. 

Diversas situações exigem essas interações sistêmicas, 

mas se os profissionais não estiverem mentalmente preparados 

para elas, muitas vezes nem perceberão essa necessidade. Não 

falamos de fazer uma coisa e depois pensar na outra. Estamos 

falando de incluir aspectos de uma especialidade como parâmetros 

para outras. Não porque seja uma deliberação subjetiva, mas uma 

necessidade de projeto, sobretudo de concepção. 

A questão é: como um profissional pode dominar todo esse 

conhecimento e manter-se alerta a essas demandas de análises em 

diversas especialidades? A resposta é: não há como! Nenhum 

profissional, em tese, tem condição de atender a todas essas 

demandas. 
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Não resta alternativa a não ser suprir essa necessidade do 

processo através da metodologia usada para o desenvolvimento dos 

projetos de arquitetura e engenharia. Esta metodologia deve ser tal 

que propicie com destaque essas interações nos momentos 

adequados a elas. Considerar tardiamente implica em retrabalho ou 

uma tendência de concepções menos eficazes para o 

empreendimento (para diminuir o retrabalho). 

Enfim, não podemos assumir a conta da Engenharia 

Sequencial passivamente. Devemos cobrar dos especialistas uma 

atitude de concepção mais sistêmica, mas devemos oferecer a eles 

uma metodologia de desenvolvimento de projetos que ajude nesse 

processo. A responsabilidade por gerir essa visão sistêmica é do 

"especialista em coordenar especialistas" e da metodologia utilizada 

nesse trabalho. 
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19. O orçamentista na equipe do projeto 

April 7, 2015 

 

Todos dizem que as soluções de engenharia devem ser 

pautadas pela economicidade, ou seja, devem-se procurar soluções 

que garantam a melhor utilização dos recursos. Mas será que todos 

os profissionais ou empresas de projetos de Arquitetura e 

Engenharia analisam realmente as soluções sob esta ótica para 

balizar as decisões de projeto? 

Essa é uma dúvida que me coloco inúmeras vezes quando 

estou analisando planilhas de custos em cada etapa do 

desenvolvimento dos projetos. Como qualquer outro documento que 

compõe o projeto, a planilha de custos em cada etapa é uma peça 

de comunicação e, como diz o ditado, “quem opina sobre alguma 

coisa, normalmente diz mais sobre si mesmo”. E as planilhas trazem 

subliminarmente a visão que o orçamentista criou sobre o 

empreendimento. Mais que isso, elas trazem nas entrelinhas a visão 

que o orçamentista tem com relação à utilização da planilha no 

contexto do projeto, ou até a atitude do profissional quanto ao 

empreendimento. 
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A previsão de custos de uma obra (ou de um 

empreendimento, para sermos mais abrangentes) está intimamente 

associada ao planejamento dela. Portanto, possui relação estreita 

com a metodologia construtiva, o prazo de execução, as 

especificações diversas, o local de implantação, etc. Todos os 

aspectos pertinentes ao planejamento da implantação do 

empreendimento refletem de alguma forma na planilha de custos do 

projeto. 

É por esse motivo que é fundamental que cada equipe de 

projeto deva contar com um profissional dessa área de 

especialização. Conhecido normalmente como o “orçamentista”, 

esse profissional, na realidade, possui funções que vão muito além 

de simplesmente atribuir custos a cada item da planilha de serviços 

da obra. Se as decisões de projeto devem ser balizadas pela 

economicidade, cabe ao profissional de custos munir a equipe de 

informações a esse respeito para que as melhores decisões sejam 

tomadas. É claro que há diversos outros fatores que influenciam as 

decisões, mas destacamos aqui a influência dos custos. 

Informações sobre custos não contemplam meramente os 

dados de custos unitários para cada serviço, mas vão bem além 

disso. Em cada etapa do desenvolvimento de projetos, as 

informações sobre custos possuem diretrizes diferenciadas e devem 

ser orientadas pelos objetivos das análises a serem feitas. 

Durante as concepções mais iniciais de um empreendimento 

(que, a rigor, é um negócio), as informações de custos visam balizar 

as análises financeiras globais do empreendimento. Precisão de 

valores nessa etapa raramente mudam as conclusões das análises 

e consequentemente as decisões tomadas. Nesta etapa o 

importante é garantir que o investimento que se pensa fazer trará 
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resultados satisfatórios dentro dos graus de exigência que cada 

situação impõe. Aqui, mais importante que saber quanto a obra vai 

custar é comparar esse custo com o retorno que ela trará e, além 

disso, avaliar o grau de garantia de sucesso financeiro (margens de 

desvios das análises). Naturalmente há imprecisões nas estimativas 

de custos e de retornos. A questão é saber se as incertezas variam 

dentro de uma faixa que mantém o empreendimento como um bom 

negócio do ponto de vista financeiro e/ou econômico. 

Avançando para a etapa de Estudos, mesmo sendo essa 

uma fase ainda preliminar, o que se busca é eliminar as incertezas 

ao ponto que se possa garantir a viabilidade financeira do 

empreendimento e, mais que isso, garantir a faixa de retorno que ele 

proporcionará. Para isso, as alternativas são estudadas e para cada 

uma é feita um aprimoramento das previsões e das análises de 

investimento. As margens de erro são reduzidas a patamares que 

minimizam os riscos já identificados. 

Com a conclusão dos dimensionamentos e a definição das 

especificações de itens significativos (pela quantidade ou pelo custo 

individual), ou seja, já no Anteprojeto, as definições de custo das 

etapas de concepção são concluídas e, a partir desse ponto, pode-

se afirmar com dose satisfatória de precisão e certeza a ordem de 

grandeza do custo global do empreendimento e do retorno que trará. 

Obviamente, isso implica num grau de definição equivalente para 

prazos de execução, qualidade requerida, etc. Mas não estamos 

tratando destes aspectos nesse momento. 

Uma vez confirmada a análise financeira do 

empreendimento, pode-se focar o seu futuro de forma objetiva e, 

então, o profissional de custos passa a direcionar seus esforços 

para a contratação da obra. Ou seja, após o Anteprojeto (etapa em 
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que a obra resta consolidada em termos de concepção), o 

Profissional de Custos tem por função garantir que os custos 

previstos se mantenham coerentes com os reais valores de mercado 

esperados. Estes valores finais somente serão fornecidos pelo 

construtor, no momento em que for contratado. 

A partir desse ponto percebe-se uma alteração no perfil da 

atuação do profissional de custos. Se a princípio tinha por função o 

apoio à concepção, doravante terá a função de apoiar as aquisições 

da própria obra, de equipamentos, materiais, de serviços, etc. E 

esse apoio não se resume a definir valores previstos, mas também 

em avaliar os impactos que as variações provocarão no resultado do 

empreendimento. Ou seja, o profissional de custos é fundamental na 

construção e no controle do cenário financeiro/econômico do 

empreendimento e, consequentemente, na sua viabilidade. 

É importante perceber a importância desse profissional na 

equipe do projeto e do apoio que ele deve dar durante todo o 

desenvolvimento dos projetos de Arquitetura e Engenharia. Da 

mesma forma, é importante que os profissionais dessa área 

entendam sua função fundamental para o sucesso dos 

empreendimentos e se posicionem segundo ela. Sem essa 

mudança de atitude, continuaremos constatando planilhas de custos 

construídas pela simples colocação de preços "padrão de mercado" 

numa lista de serviços. Ora, se lista de serviços depende do 

planejamento da implantação do empreendimento e cada 

empreendimento tem suas peculiaridades, é razoável pensar que os 

preços dos serviços (se não todos, pelo menos alguns) precisam de 

realinhamento. 

O profissional de custo deve se lembrar de que o que 

simplesmente chamamos de "Planilha de Custos" é na realidade a 
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"Planilha de Custos Previstos para a Implantação Especificamente 

do Empreendimento XYZ nas Condições de Implantação Previstas 

ou Planejadas". Cabe a ele demonstrar e defender isso, caso 

contrário, qualquer desvio poderá ser considerado um erro de 

orçamento. 
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20. Em defesa da Engenharia Nacional 

April 12, 2015 

 

Eu estive prestes a escrever esse texto há pouco mais de 

um ano quando borbulhou na mídia uma crítica à Engenharia 

Nacional feita por um ministro. Veja uma das notícias a esse 

respeito: http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/obras/ministro-da-

aviacao-civil-culpa-engenheiros-por-atraso-de-obras-301142-1.aspx 

Naquela época, resolvi fazer mais que isso. Alterei alguns 

planos, parei um livro que eu estava escrevendo e comecei a 

planejar outro (que espero publicar nos próximos meses). Foi a 

forma que encontrei para dar minha contribuição efetiva. 

Há poucos dias, outra notícia que coloca a Engenharia 

Nacional em cheque começou a circular: 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1086/noticias/o-

custo-da-burrice. Dessa vez, além de incompetentes somos taxados 

e burros. 

É claro que há um milhão de contra-argumentos para 

responder quaisquer das matérias e isso certamente será feito pelos 

órgãos de representação da Engenharia (como ocorreu há cerca de 

http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/obras/ministro-da-aviacao-civil-culpa-engenheiros-por-atraso-de-obras-301142-1.aspx
http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/obras/ministro-da-aviacao-civil-culpa-engenheiros-por-atraso-de-obras-301142-1.aspx
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1086/noticias/o-custo-da-burrice
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1086/noticias/o-custo-da-burrice
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um ano). Mas, deixando a superficialidade de lado, devemos nos 

perguntar: 

 

1- Por que estamos dando brecha a esse tipo de crítica? 

2- Não há de fato nenhum motivo para elas e todas foram 

feitas por puro oportunismo, para arrumar um bode 

expiatório? 

3- Qual é de fato a qualidade da Engenharia Nacional 

atualmente e como medi-la? 

  

Outras questões podem ser feitas em busca de uma 

compreensão mais honesta e responsável desta realidade. Não 

devemos deixar que nem corporativismo da profissão, nem o 

sensacionalismo dos acusadores nos desvirtuem a visão sobre essa 

realidade. 

Sabemos, claro, de inúmeros sucessos e grandes feitos da 

Engenharia Nacional ao longo dos últimos cinquenta anos (para 

recorrer a um período do qual ainda temos profissionais na ativa). 

Exemplos clássicos são as grandes hidrelétricas e o pré-sal. Mas é 

fácil garimpar outros tantos. 

A pergunta é: esses episódios de sucesso não são 

suficientes para garantir à nossa Engenharia certa blindagem a esse 

tipo de crítica? 

Eu responderia essa pergunta com outra: esses grandes 

episódios de sucesso refletem o dia a dia da nossa Engenharia? 

Foram fatos isolados ou períodos de excepcional inspiração? 
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Uma coisa é certa, ninguém começa uma briga com alguém 

que é bem maior e mais forte. Se a Engenharia Nacional foi 

agredida é porque a estão vendo como vulnerável. 

A seguir coloco um ponto de vista a respeito de um tópico 

que sempre vem à tona quando se está discutindo o insucesso dos 

grandes empreendimentos. Normalmente fala-se dos grandes 

empreendimentos públicos, mas a análise serve também aos 

privados que, embora como menor rigor, segue o mesmo princípio 

de contratação de obras de engenharia. 

Discute-se a contratação de obras "apenas" com o Projeto 

Básico. 

Vejamos o que diz a lei de licitações: 

 

"Art. 6o.  Para os fins desta Lei, 

considera-se: 

IX - Projeto Básico - conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com nível 

de precisão adequado, para caracterizar a obra 

ou serviço, ou complexo de obras ou serviços 

objeto da licitação, elaborado com base nas 

indicações dos estudos técnicos preliminares, 

que assegurem a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento, e que possibilite a avaliação do 

custo da obra e a definição dos métodos e do 

prazo de execução, devendo conter os seguintes 

elementos". 

  



Em defesa da Engenharia Nacional  /  115 

O texto continua incluindo itens para detalhar esse 

entendimento. 

Ora, a questão não tem segredo algum. Se o que se coloca 

como Projetos de Arquitetura e Engenharia num processo de 

contratação não permite o que está na definição acima, então não é 

um Projeto Básico. Provavelmente o que tem ocorrido é que 

estamos aceitando Anteprojetos ou algo nesse nível de maturidade 

de desenvolvimento como se fossem Projetos Básicos. 

Não sabemos mais distinguir o que é um Projeto Básico ou 

estamos aceitando isso deliberadamente? Em outras palavras, 

estamos diante de um problema de formação técnica ou diante de 

um problema de responsabilidade? 

Muitos estão enfrentando essa situação alegando que é 

preciso Projeto Executivo para contratar obra. Ora, isso é outro 

equívoco conceitual no meu entendimento. Como o próprio nome 

diz, Projeto Executivo comunica em detalhes aquilo que 

efetivamente será construído e como será construído. Como é 

possível definir isso sem o apoio do construtor (que é o principal 

responsável e maior interessado neste escopo)? Ou seja, a rigor 

não é possível desenvolver um Projeto Executivo sem que o 

construtor esteja contratado para que ele participe do processo de 

detalhamento do seu próprio trabalho. Afinal, é ele quem definirá 

uma série de pontos. Nos detalhes executivos reside um dos 

grandes aspectos da boa concorrência: a engenhosidade das 

estratégias e metodologias construtivas e a eficiência e qualificação 

de cada construtora (o que certamente está implícito na proposta 

com a qual o construtor vence uma licitação). 

Enfim, para não esticar a conversa, entendo que há muito 

que discutir nessa área. 
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É preciso que a Engenharia Nacional seja defendida agora e 

assegurada no tempo. Mas sua fortaleza não será reformada com 

argumentações meramente corporativistas, políticas, superficiais ou 

históricas. Precisamos demonstrar sua força com atitude, 

comportamento e resultados. 



A falácia do sequenciamento Projeto AEC e Planejamento  /  117 

21. A falácia do sequenciamento Projeto AEC 

e Planejamento 

April 17, 2015 

 

Hoje vamos tentar demonstrar que uma prática 

relativamente comum no mercado de empreendimentos em 

construção civil é um grande equívoco. Falamos do sequenciamento 

que é imposto como solução a alguns trabalhos e que, na realidade, 

acaba sendo um problema. O caso mais emblemático é o 

sequenciamento que se estabelece entre o desenvolvimento dos 

projetos de Arquitetura e Engenharia (Projetos AEC) e o 

planejamento da obra. 

A prática comum do mercado é que empreendedores 

contratem inicialmente os Projetos AEC do empreendimento para 

apenas depois pensar nas estratégias de implantação do mesmo. 

Ou seja, o planejamento formal do empreendimento tem como 

trabalho predecessor o desenvolvimento dos Projetos AEC. 

Contudo, boa parte das decisões de planejamento não 

depende de se conhecer de antemão o Projeto AEC do 

empreendimento. Por exemplo, algumas estratégias de aquisições 

costumam ser condicionadas por características do mercado local 
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ou regional e isso independe das soluções de engenharia que são 

dadas no Projeto AEC. Ou seja, estas questões de planejamento 

parecem preceder o desenvolvimento da Arquitetura e Engenharia e 

até mesmo estabelecerem requisitos para as soluções técnicas. 

Mas vejamos outros casos. Pense nas prospecções de 

subsolo necessárias para estudos de fundações de qualquer 

empreendimento. Os resultados deste levantamento podem impor 

requisitos ao planejamento, pois as condições de subsolo acabam 

por restringir as possibilidades de solução e metodologia de 

execução. Neste caso, estas informações técnicas devem preceder 

uma série de decisões de planejamento (estratégias de aquisições, 

metodologia de execução, plano de ataque à obra, etc.). 

Ora, se há casos em que o planejamento precede o Projeto 

AEC e outros em que o inverso acontece, temos aqui um forte 

indício de que tais trabalhos são na realidade paralelos, 

simultâneos. Se formos discriminando as atividades em cada área 

encontraremos diversas situações em um depende do outro e essa 

dependência inverte de sentido conforme o caso. 

Cito mais um exemplo bastante característico: as planilhas 

de serviços. Se a execução de uma obra será contratada de um 

único construtor, a planilha de serviços é única e bastante completa. 

Por outro lado, quando planeja-se fazer várias contratações 

dividindo o escopo da obra, cada parte deve ter sua própria planilha 

de serviços (e de custos consequentemente). Neste segundo caso, 

embora haja uma maior dificuldade gerencial, costuma-se obter 

reduções de custo para o empreendedor por reduzir 

subcontratações entre construtores. A formatação dos documentos 

do Projeto AEC (planilha de serviços e custos neste exemplo, mas o 

impacto pode ser maior) está condicionada por uma decisão de 
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planejamento. Esta estratégia de contratação definida após a 

finalização do Projeto AEC quase sempre leva a um retrabalho, uma 

reformatação de vários documentos. 

Ou seja, o desenvolvimento do Projeto AEC do 

empreendimento e o planejamento de sua implantação correm de 

mãos dadas condicionando-se mutuamente e devem ser, portanto, 

paralelos. Decisões de planejamento condicionam o 

desenvolvimento de soluções de arquitetura e engenharia e estas, 

por sua vez, condicionam o planejamento. 

É comum que se alegue que a equipe de projetistas faz as 

considerações de planejamento quando definem as soluções. 

Pergunto então, porque não cobram pelo planejamento da obra? A 

resposta é simples: a equipe de projetistas costuma fazer várias 

análises e considerações quanto a isso, mas não tomam as 

decisões quanto ao planejamento. Portanto, não se pode considerar 

que houve planejamento da implantação, pois decisões a esse 

respeito não foram tomadas. O que houve foram análises de 

construtibilidade ou algo semelhante. E essas análises são, de fato, 

responsabilidades da equipe de projetistas. 

Se levarmos essa análise a fundo concluiremos que tanto o 

desenvolvimento do Projeto AEC quanto o planejamento da 

implantação iniciam-se praticamente juntos com a própria 

concepção do negócio que se empreende. Porém, a prática comum 

dos empreendedores no mercado é contratar primeiramente o 

desenvolvimento do Projeto AEC para apenas depois se preocupar 

com a implantação do empreendimento. Essa prática, embora dilua 

o investimento inicial num prazo maior, traz como consequência o 

retrabalho sobre o Projeto AEC e a restrição de alternativas de 
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planejamento em função de decisões de engenharia já tomadas no 

Projeto AEC. 

Enfim, o sequenciamento entre Projeto AEC e Planejamento 

é uma prática comum, mas é um equívoco considerarmos isso uma 

boa prática. Na realidade, a vivência no setor demonstra que esse 

sequenciamento traz mais problemas que boas soluções. 
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22. Layers (camadas) e o paradigma da 

computação gráfica em Projetos AEC 

April 21, 2015 

 

Hoje resolvi resgatar um texto antigo que desenvolvi no 

início da minha carreira. Cheguei a disponibilizar esse texto num site 

especializado em Computação Gráfica de um pessoal que considero 

referência nacional na área (www.cadklein.com). O texto batizado 

por SOIP - Sistema de Organização de Informações de Projetos - 

está hoje meio ultrapassado, mas sua essência teórica continua 

válida. Decidi compartilhar alguns tópicos em algumas postagens. 

Alguns trechos são transcrições do texto original e estarão entre 

aspas. Como são textos meus, me abstive de fazer as referências. 

"A princípio utilizada como ferramenta auxiliar, a 

abrangência da computação e dos recursos de informática logo 

cresceu e impôs nova realidade ao desenvolvimento de trabalhos 

especializados. No tocante à computação gráfica, com os 

programas CAD, CAM e CAE, talvez o maior paradigma evolutivo 

tenha sido a perspectiva da virtualização de empreendimentos. Com 

base neste paradigma foram desenvolvidos diversos aplicativos, 

reformulados programas que antes serviam apenas como 



Layers (camadas) e o paradigma da computação gráfica em 

Projetos AEC  /  122 

ferramentas de desenho, etc. Enfim, todo o universo da computação 

gráfica aplicada à engenharia e arquitetura foi reconstituído rumo a 

esta possibilidade de criação de uma realidade virtual para 

empreendimentos." 

"Obviamente a caracterização de uma realidade virtual tão 

próxima quanto possível da verdade é um patamar difícil de ser 

atingido, mas todos os caminhos têm levado a esse fim ou ao 

menos o têm considerado". Observemos os softwares atuais, novos 

ou versões atuais de softwares tradicionais, com sua estrutura de 

uso assumidamente baseada em objetos tridimensionais. Softwares 

que "manipulam" objetos complexos e não apenas elementos 

geométricos (linhas, superfícies ou sólidos). A virtualização, mais do 

que nunca, está presente na forma de criar e usar os softwares 

modernos. 

Os softwares BIM (Building Information Modeling) são um 

passo a mais e consideram não apenas a visão geométrica 

tridimensional dos elementos como atribuem-lhes propriedades e 

informações adicionais que permitem a análise de situações e 

tomada de decisões antes somente possíveis com base na 

capacidade de abstração e visão espacial de profissionais 

experientes. Ou seja, além da virtualização espacial (baseada num 

espaço puramente geométrico), começamos a virtualizar 

informações num espaço informacional. Há muito que fazer ainda, 

mas o avanço chega a ser assustador para quem teve o prazer de 

vê-lo acontecer. 

O recurso de camadas de representação, "layers" na 

terminologia do AutoCAD (software de domínio obrigatório para 

projetistas em diversas áreas atualmente) tem espaço para progredir 

e amadurecer, mas mantém sua essência. De uma forma ou de 
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outra, os "níveis" de informação que se superpõem para formar a 

mensagem final (uma representação geométrica ou informacional) 

são necessários. Na realidade esse recurso parece traduzir de 

alguma forma as bases de nossa cognição e a ideia do BIM tenta 

virtualizar algumas das sinapses destes níveis ou campos de 

informação. Mas isso é ainda uma conversa difícil... 

Por ora nos contentamos com o fato de que usamos "layers" 

ou camadas de representação, ou espaços de informação. E 

devemos entender como isto se relaciona ao paradigma 

fundamental da computação gráfica, a virtualização. 

Mais que isso, devemos entender como usar esse recurso 

em prol de um sistema de trabalho que tire proveito dos avanços 

possíveis. Incorporar isso a um sistema de trabalho para 

desenvolvimento de Projetos AEC em equipes (porque não há 

atualmente trabalho desenvolvido solitariamente), implica em 

estabelecer metodologias capazes de se integrarem. Integração 

esta, não apenas no processo de desenvolvimento do projeto, mas 

também no processo de implantação de empreendimentos. Por essa 

ponte não passa apenas um córrego, mas um grande e denso rio. 

Isso requer padronização no uso destes recursos, como 

qualquer outro recurso tecnológico em qualquer área depende de 

padronização para se integrar a outros tantos recursos disponíveis 

no mercado. Sem padrões não teríamos, por exemplo, possibilidade 

de trocar lâmpadas nas nossas luminárias ou emprestar CDs a um 

amigo. Toda e qualquer intercambialidade é baseada em padrões e 

na área tecnológica isso transparece com uma ênfase 

inquestionável. 

Mas, talvez mais que padrões, a virtualização requer a 

integração de todas as informações relativas ao empreendimento, 
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produzidas por diversas equipes de trabalho em diversas 

especialidades. Afinal, a realidade é complexa e virtualizá-la 

certamente não pode ser trivial. Ou seja, não se trata de uma 

padronização meramente burocrática visando uma 

intercambialidade. Estamos diante de uma demanda de 

sistematização de trabalhos, de estabelecimento de metodologias, 

de possibilidade de relacionamentos e integrações múltiplas de 

informações. Antes de propor alguma inteligência artificial aos 

softwares precisamos incorporar inteligência humana aos processos 

de trabalho e seus consequentes aspectos, entre os quais a 

padronização. 

"Tratar de padronização, metodização ou questões 

correlatas em computação aplicada à engenharia e arquitetura sem 

considerar este paradigma em sua essência e profundidade seria, 

então, andar contra o direcionamento dado à evolução. Por isso, o 

sistema de organização de layers (camadas de desenho ou de 

informação) deve ser formulado considerando sobremaneira esta 

realidade, bem como outros condicionantes de diferentes ordens 

que se fazem necessários numa empreitada desta natureza." 

Por enquanto propomos aos leitores a seguinte reflexão: 

como você considera o paradigma da virtualização na sua forma 

cotidiana de usar computação gráfica? Como você relaciona os 

procedimentos de uso da computação gráfica com a metodologia de 

desenvolvimento dos Projetos AEC e de integração de equipes e 

informações? 
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23. Recursos limitados não podem justificar 

falha metodológica 

April 23, 2015 

 

Conto a seguir uma história e acredito que muitos dos 

leitores que trabalham com Projetos AEC podem identificar alguma 

similaridade com sua própria vivência. 

Um empreendedor pretende edificar um prédio para seu 

negócio. Procura um profissional que lhe foi recomendado e, como é 

praxe, pretende contratar o desenvolvimento dos Projetos AEC. Este 

empreendedor, como leigo que é, entende que deve desenvolver o 

Projeto Arquitetônico a princípio. Muitas vezes é orientado a isso 

pelos próprios profissionais. O empreendedor, preocupado com o 

investimento que pretende fazer, alega ter recursos limitados para o 

serviço de desenvolvimento de projetos. Contrata então, 

inicialmente, o Projeto Arquitetônico e o quer devidamente aprovado 

em Prefeitura e Corpo de Bombeiros (alguns empreendimentos 

exigem aprovações em outros órgãos também). Na mente do 

empreendedor, obtendo as aprovações, uma boa parte da 

burocracia está vencida e o trabalho poderá prosseguir com menos 
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entraves posteriormente. Boa parte dos profissionais também tem 

essa visão. 

Posteriormente, após a conclusão do tal Projeto 

Arquitetônico e das aprovações contratadas, o empreendedor 

precisa negociar o Projeto Estrutural e os de Instalações diversas. 

Por vezes o faz com o mesmo escritório, mas há casos em que 

contrata outros profissionais. É comum que priorize o Projeto 

Estrutural, afinal a obra inicia pela estrutura (é o que dizem...). Ao 

iniciar os dimensionamentos estruturais percebe-se que são 

necessários ajustes na Arquitetura para que a obra se adeque ao 

orçamento viável para o negócio ou mesmo para que sejam 

solucionadas algumas interferências técnicas. O mesmo ocorre com 

as instalações. É preciso criar espaços para tubulações, eletrodutos, 

quadros, equipamentos, etc. Após algum trabalho percebe-se que 

as modificações necessárias impactam as aprovações feitas 

preliminarmente e é preciso consultar novamente os órgãos de 

aprovação. Deixar de reaprová-los pode significar não conseguir 

licenças de operação posteriormente. 

Enfim, o tempo aparentemente economizado a princípio 

retorna ao cronograma do empreendimento. Pior que isso, o custo 

de revisão e novas aprovações é agregado ao empreendimento 

(que, lembrem-se, tem recursos limitados). Se o empreendedor der 

sorte, os custos adicionais são assimiláveis. Mas o tempo não volta, 

como sabemos; está perdido. Normalmente é relatado ao 

empreendedor que isto é comum. E de fato o é! Mas ser comum não 

significa que é necessário! O incomum é aceitarmos tal situação de 

desperdício como natural. 

Os Projetos AEC, em quaisquer disciplinas técnicas, são 

desenvolvidos em etapas. Há estudos iniciais e etapas 
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intermediárias até que se chegue às soluções finais. A pergunta a 

ser feita é: porque avançamos tanto na Arquitetura para apenas 

depois buscar progresso em outras disciplinas? Ou, do ponto de 

vista do negócio do empreendedor: porque somos orientados a 

investir em apenas uma disciplina se é sabido que as demais podem 

interferir e nos forçar a retroceder posteriormente? 

É relativamente natural que a concepção arquitetônica das 

edificações preceda diversas outras disciplinas (digo relativamente 

porque nem sempre isso é verdade). A questão é coordenar de 

quanto é essa precedência. Quando você está caminhando ou 

fazendo Cooper com um colega de trabalho discutindo alguns 

problemas da empresa, se ele avançar demais na caminhada o 

diálogo ficará cada vez mais difícil. Vocês não se entenderão. Ou 

ele pára e te espera (perdendo o ritmo e a produtividade da 

caminhada) ou ele retorna (tendo que refazer o percurso retornado). 

Ocorre o mesmo com as disciplinas técnicas do projeto de um 

empreendimento. Na realidade ocorre até mesmo entre as 

disciplinas técnicas e as decisões gerenciais. 

A vida de um empreendimento não é particionada como 

também não é a nossa própria vida. Não se pode tomar decisões 

em uma área sem considerar com profundidade adequada as 

demais. Você não decide suas férias sem consultar a família, não 

programa viagens sem verificar a agenda dos outros, não escolhe o 

destino sem avaliar interesses dos companheiros, não aceita uma 

transferência de trabalho sem avaliar sua vida pessoal e da sua 

família, etc. E estas considerações transversais não são superficiais. 

Conforme o caso é preciso aprofundar as discussões e análises sob 

pena de ser necessário retroceder posteriormente. Estes 
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retrocessos sempre lhe custam alguma coisa (stress, dinheiro, 

tempo, energia, amigos, relacionamentos, etc.). 

A convivência dessas diversas áreas de nossa vida tem 

relação com o que entendemos por ética. É o exercício da moral que 

nos baliza nestas decisões em relação aos outros. Nosso 

comportamento moral responde pela ética que vivemos para com as 

demais pessoas. A ética reside exatamente nas deliberações que 

fazemos ao tomar as decisões que envolvem questões transversais 

entre as áreas de nossa vida e dos outros. 

E no caso dos empreendimentos? Será que não nos 

pautarmos pela observação profícua das relações entre áreas seria 

um comportamento imoral e, portanto, antiético conforme a 

expectativa dos nossos pares ou clientes? Talvez isso seja um 

exagero de julgamento, mas não podemos deixar de observar que 

tal situação reflete a realidade de muitas práticas profissionais. 

Nossas metodologias de trabalho passariam incólumes a um 

rigoroso exame ético? 

Se essa inobservância mais sistêmica nos causa perdas, 

precisamos refletir sobre o que estamos perdendo ao decidirmos por 

metodologias que nos dificultam tais análises transversais? Mais 

que isso, enquanto profissionais devemos refletir sobre o que 

estamos fazendo nossos clientes perderem em função de nossas 

metodologias de trabalho. 
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24. A difusão das VIPs como práticas 

metodológicas sistêmicas 

May 9, 2015 

 

Afirmar que é vantajoso usar recursos humanos e 

financeiros especificamente para aplicar VIPs (Value Improving 

Practices) em qualquer projeto parece temerário, uma vez que 

aplicá-las envolve um custo relativamente elevado (equipes 

especializadas, recursos eventualmente caros, tempo de aplicação 

significativo, etc.). À medida que o valor da implantação do projeto 

cai, ganhos percentualmente pequenos, podem não ser suficientes 

para tornar a aplicação da VIP vantajosa. Devemos então entender 

que a estruturação da aplicação de VIPs nem sempre é possível do 

ponto de vista do investimento. Os impedimentos normalmente 

estão na ausência de recursos financeiros para custear a 

estruturação dos processos de aplicação de VIPs ou na falta de 

tempo hábil para isso. Por mais que isso possa gerar discussão, é a 

realidade de muitos casos, sobretudo em empreendimentos de 

menor porte. 
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A figura abaixo exemplifica algumas VIPs e os momentos 

comuns de sua aplicação tendo por base a metodologia FEL para 

grandes empreendimentos. 

 

 

Imagem obtida no google imagens 

 

Mas pergunta-se, então: os projetos nessas condições estão 

fadados a não poderem usufruir dos benefícios das VIPs? A 

resposta é sim e não. Sim em função das limitações do projeto já 

comentadas. Mas não, porque a aplicação das VIPs pode ser feita 

(com perdas evidentemente) de forma menos estruturada. 

Diversas das VIPs requerem procedimentos essencialmente 

técnico-especializados e, portanto, mesmo sem uma formalização 

específica como VIP, podem ser incorporados ao processo de 

desenvolvimento de engenharia (PDP). Este processo, dada a sua 

natureza, já incorpora (ou deveria incorporar) de certa forma muito 

do espírito requerido pelas VIPs. Porém, o aumento do porte e da 

complexidade dos projetos impõe que as VIPs sejam tratadas como 
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subprocessos específicos e dedicados. Estabelecer o limite inferior, 

a partir do qual esta estruturação dos processos de aplicação das 

VIPs pode ser minimizada pode não ser simples, afinal, algumas 

melhorias não se resumem numa comparação entre o custo da 

aplicação e o ganho no empreendimento. Mas aceitar que exista 

esse limite parece relativamente natural. 

O desenvolvimento dos Projetos AEC requer a tomada de 

decisões diversas ao longo do processo. Inicialmente bastante 

vinculadas aos objetivos traçados para o negócio ou 

empreendimento, essas decisões vão se distanciando deste 

universo gerencial e gradativamente imergindo em questões 

puramente técnicas. É neste processo que as decisões de 

engenharia tendem a se afastar da realidade do negócio ou 

empreendimento, ou seja, negligenciar o problema que originou o 

início de todo o processo. O que as VIPs fazem é retomar essa ótica 

do negócio e aplicá-la às análises e decisões de engenharia. 

Ora, se admitirmos ser possível que essa ótica não seja 

perdida em nenhum momento, estamos praticamente admitindo que 

a essência das VIPs estará difusa no processo de desenvolvimento 

do projeto (PDP). Nessas condições, os pensamentos necessários 

às VIPs serão inerentes ao PDP e, portanto, não será necessária a 

estruturação de processos específicos para a aplicação deles ao 

desenvolvimento da engenharia dos empreendimentos. Isso parece 

ser factível em projetos de menor porte, uma vez que a quantidade 

de informações e a complexidade dos estudos tende a diminuir 

substancialmente. 

Em outras palavras, a estruturação adequada do PDP pode 

suprir razoavelmente a necessidade de aplicação de VIPs, uma vez 

que estas, em grande parte, são avaliações técnicas realizadas sob 
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a ótica do negócio. Essa estruturação do PDP, de forma a difundir 

as atitudes das VIPs nos processos de decisões técnicas ao longo 

do desenvolvimento do projeto, exige, porém, qualificação dos 

profissionais e empresas de Engenharia de Projetos. 

Transformar as VIPs de práticas pontuais para práticas 

sistêmicas no PDP exige estruturação do PDP e qualificação das 

equipes. Uma vantagem da diluição das atitudes vinculadas às VIPs 

ao longo do PDP é que sua aplicação não dependerá de gatilhos e 

tenderá alcançar a totalidade das soluções desenvolvidas. 

Obviamente, aplicar as VIPs de forma concentrada em 

eventos ou diluída ao longo do PDP implicará nos custos atrelados a 

elas. Estes, porém, estarão igualmente concentrados ou diluídos e 

não necessariamente serão os mesmos. Quando diluídos ao longo 

do processo, muito provavelmente estes custos estarão atrelados 

aos custos da mão-de-obra qualificada imbuída do espírito das VIPs 

e preparada para as análises e uso de ferramentas típicas delas. 

A estruturação do PDP com essa diretriz não impedirá que 

os eventos sejam necessários em grandes empreendimentos, mas 

certamente facilitará a aplicação de VIPs otimizando os ganhos 

possíveis. Ou seja, a estruturação do PDP nas equipes/empresas 

desenvolvedoras de projetos de engenharia pode trazer, por si só, 

um ganho já considerável a qualquer empreendimento. 

Isso tudo significa criar metodologias para o PDP que 

incorporem essa necessidade. 

A consideração de processos e procedimentos selecionados 

ou a utilização de ferramentas específicas em cada etapa do 

desenvolvimento do projeto (etapas do PDP) pode induzir a geração 

e sistematização de informações que tornem as análises típicas das 

VIPs uma ação natural e necessária à tomada de decisões no PDP. 
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Aparentemente trata-se de estruturar e metodificar aquilo 

que muitos reconhecem como necessário, mas não conseguem 

realizar com as atuais formas de conduzir o PDP. Os custos das 

VIPs passam a ficar incorporados aos custos normais do PDP e 

deixam de ser concentrados em eventos sempre que o porte e 

complexidade do projeto permitir. Alguns podem argumentar que 

isso tende a elevar o custo dos serviços de desenvolvimentos de 

Projetos AEC e estará correto quanto a isso. Mas certamente essa 

elevação será bem inferior aos ganhos que a qualificação do 

processo obtida trará ao empreendimento. 

Enfim, agregar valor às soluções dadas pelo Projeto AEC 

exige que se invista do PDP para que este possa aumentar o 

retorno do empreendimento. 
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25. Engenharia de Projetos rumo ao caos? 

May 20, 2015 

 

Recebi pelas listas de discussão que participo na internet 

uma matéria publicada por uma importante emissora de notícias 

tratando das investigações feitas pela Polícia Civil sobre um 

determinado acidente numa obra. Como o evento está ainda em 

investigação, preferi aqui não citar nomes ou envolvidos. Vou falar 

do milagre sem citar o santo. A intenção é apenas usar de exemplo 

real, independentemente de as constatações virem a ser 

confirmadas ou não. 

O fato é que a Polícia conclui no seu trabalho que o acidente 

foi causado por falha no Projeto AEC do referido empreendimento e 

sucessivas falhas relativas ao processo de desenvolvimento do 

projeto. Como houve mortes, direciona uma acusação de homicídio 

(entre outras coisas) a vários profissionais de Engenharia. Isso 

demonstra a gravidade da situação. 

 Vejam a seguir alguns trechos contundentes retirados da 

notícia. São trechos da matéria ou de falas dos entrevistados pelo 

veículo de comunicação. 
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"pessoas que, mesmo tendo ciência da 

existência de erros no projeto, nada teriam feito 

para evitar o desabamento". 

"os profissionais deixaram que os 

trabalhos fossem prosseguidos, mesmo diante de 

indícios de problemas na estrutura". 

"houve uma sucessão de erros de 

álgebra que levaram ao cálculo equivocado da 

quantidade de aço presente na estrutura". "Esses 

dados foram sendo introduzidos com erros e, a 

partir daí, foi gerando uma cadeia de erros nos 

cálculos". 

"o erro seria facilmente perceptível por 

uma análise técnica da memória de cálculo". 

"Problemas que vão desde a existência 

de pequenos erros, passam pela falta de 

compatibilização (sic) e chegam até mesmo na 

existência do próprio projeto". 

"sinais de que havia algo errado com a 

estrutura ... foram negligenciados". 

  

Recebi, também pelas listas de discussão, um artigo 

intitulado "Mau Uso de Computadores por Engenheiros Estruturais 

Um Perigo Real e Imediato" de autoria de Leroy Z. Emkin, Ph.D., 

P.E.; Fundador e Co-Diretor, Computer Aided Structural Engineering 

Center; Professor, School of Civil and Environmental Engineering; 

Georgia Institute of Tecnology. 

 Obviamente esse artigo não tem qualquer relação com a 

primeira notícia que citei, embora seus conteúdos possam ser 
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facilmente relacionados. Foram eventos isolados no espaço e no 

tempo. 

 Reparem algumas colocações do artigo: 

  

"nós estamos dando muito mais ênfase 

nas tecnologias automatizadas, e essa 

exagerada ênfase tem se tornado uma desculpa 

para o não investimento no “real” aprendizado" 

"Embora exista tanta preocupação sobre 

a qualidade e confiabilidade dos softwares, é 

chocante observar como muito engenheiros se 

mostram ingênuos, ignorantes e irresponsáveis 

em relação a essas preocupações." 

"Tanta dependência nos computadores, 

causarão grandes problemas no futuro, quando 

cada vez menos engenheiros serão capazes de 

criar soluções corretas para os problemas da 

engenharia estrutural independentemente (sem 

computadores)". 

 

Há muitos alertas no artigo sobre o bom e o mau uso do 

computador na engenharia. O que vale para a engenharia estrutural 

pode ser transportado para outras "disciplinas" com facilidade. 

 Não é tão difícil garimpar na internet ou nos veículos 

especializados em Arquitetura e Engenharia diversos outros artigos 

e matérias jornalísticas com teor na mesma linha dos dois aqui 

citados. 

 Não somos ingênuos em pensar que problemas com 

projetos e obras de Arquitetura e Engenharia são exclusividades dos 
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tempos atuais. Sempre existiram e certamente vão existir no futuro. 

A questão talvez nem seja quantitativa. Temos muito problemas, 

mas o mais preocupante parece ser o tipo de problema que temos 

visto. Aqui trouxemos basicamente um caso de problema de cálculo 

e outro que levanta uma questão relativa a conceito. Mas já vimos 

textos que discutem os resultados falaciosos na aplicação de 

recursos de sustentabilidade, por exemplo. 

 Ambos os casos trazem ao fundo uma questão de 

responsabilidade e ética. Não apenas daqueles que decidem fazer o 

errado, mas também daqueles que decidem não fazer nada. Pois o 

problema maior não é cometer um equívoco num cálculo ou numa 

concepção. O cerne da questão está no relacionamento que 

desenvolvemos com esse equívoco constatado. Se há um problema 

de Arquitetura ou Engenharia, cabe a nós, Arquitetos e Engenheiros, 

levantá-lo e solucioná-lo. Se há um indício, cabe a nós investigá-lo. 

Se há uma solução, cabe a nós aplicá-la. 

Não podemos esperar que o cidadão comum venha resolver 

as questões de nossa área de atuação. Se somos tão vorazes para 

defender nossas atribuições profissionais, devemos ser igualmente 

ferozes na luta pelo bom exercício da profissão. 

 Para concluir, deixo duas colocações retiradas também das 

matérias referenciadas aqui.  Ambas me parecem questionáveis e é 

isso que as faz importantes. Se você é Arquiteto ou Engenheiro 

pode começar refletindo sobre elas até que decida o que vai fazer 

pelo desenvolvimento da Arquitetura e da Engenharia. 

  

"Em outras palavras, um bom programa 

de computador não faz um bom engenheiro, 
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somente um bom engenheiro deveria usar um 

bom programa de computador!" 

  

"Considero o momento atual como um 

caos". 

  

Estamos refletindo... 
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26. Especificação e Descrição 

May 26, 2015 

 

Vira e mexe me vejo tentando explicar a diferença entre 

alguns tipos de documentos comuns em projetos de arquitetura e 

engenharia a algumas pessoas. Pesquisando na internet, percebi 

que a dificuldade em diferenciá-los é mais geral do que se possa 

imaginar. Então, achei que seria um tema interessante. Trata-se da 

distinção entre um Memorial Descritivo e uma Especificação 

Técnica. O conceito de desempenho tomou lugar no centro do palco 

da construção civil por conta da Norma de Desempenho 

recentemente revisada (2013), o que torna o tema oportuno 

novamente. 

  

Vou iniciar extraindo da própria internet (fonte de 

informações muitas vezes mal explorada pelos profissionais) 

definições para dois termos fundamentais ao entendimento. Abaixo 

estão alguns trechos do que se encontra no dicionário on line de 

Português, http://www.dicio.com.br. 

  

1- Especificação: descrição, determinação circunstanciada. 
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Destaco no entendimento de especificação a palavra 

"determinação". 

  

2- Descrição: representação pormenorizada de um objeto, 

de um ser, de uma paisagem etc.; (Retórica) gênero de composição 

escrita cuja matéria ou assunto é um quadro, uma coisa, um objeto, 

uma paisagem, um ser etc.; (Literatura) tipo de texto literário cuja 

característica principal concentra-se na representação 

pormenorizada da aparência exterior de algo ou de alguém. 

 

Destaco no entendimento de descrição a palavra 

"representação". 

 Quando se redige um Memorial Descritivo, tem-se por 

objetivo fazer com que o leitor crie mentalmente uma representação 

do objeto, sistema, produto, empreendimento etc. Embora o 

Memorial Descritivo de um prédio ou de um dos seus subsistemas 

possa contar com o apoio dos demais documentos do projeto 

(desenhos, cálculos etc.) não é errado pensar que o ideal seria que 

ele prescindisse desses complementos. Ou seja, a leitura do 

Memorial Descritivo deveria ser suficiente para que o leitor (receptor 

de mensagem do memorial) obtivesse uma compreensão 

satisfatória do objeto descrito. Então, é preciso ser um bom redator. 

 Compreensão satisfatória é algo relativo, concordam? Qual 

compreensão é satisfatória ao proprietário de um empreendimento e 

qual é satisfatória ao construtor de um empreendimento? Pergunto 

isso para mostrar que, ao escrever um Memorial Descritivo, deve-se 

ter em mente quem é o destinatário ou quem é o público-alvo 

daquela mensagem. Isso é básico com comunicação: para 

comunicar bem você deve conhecer bem o receptor da sua 
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mensagem. Assim, alguns ruídos de comunicação podem ser 

evitados num memorial, por exemplo: 

 Uso de termos muito especializados que possam não ser 

conhecidos pelos leitores: isso vale para terminologia técnica ou 

para códigos de fabricantes, marcas de produtos muito específicos, 

modelos etc.; 

Excesso de detalhes que pouco contribuem para o 

entendimento: por exemplo, para descrever a existência de um 

reservatório, provavelmente a espessura das paredes dele não 

costuma ser muito importante, ou ainda, para descrever uma 

estrutura de concreto não é necessário citar o fator água-cimento da 

mistura. 

Explicações complexas no lugar de doses pequenas de 

informações: é comum que sejam construídos textos longos com 

muitas informações técnicas, mas o ideal é adotar textos de leitura 

rápida e simples para que a informação seja apropriada pelo leitor 

em pequenas parcelas facilmente compreensíveis e conectáveis. 

 É fundamental lembrar que o objetivo do Memorial 

Descritivo é fazer com que o leitor entenda como é o objeto descrito, 

ou seja, crie dele uma representação, uma compreensão sistêmica 

ou até uma abstração. Aliás, esse é um detalhe importante, deve-se 

focar a criação de uma compreensão global e sistêmica do 

empreendimento e não necessariamente aprofundada ou 

pormenorizada (embora seja possível pensar em memoriais 

itemizados o suficiente para atingir bons níveis de detalhamento). 

Quanto à Especificação, o foco está na determinação de 

características. Reparemos que o termo "determinar" é crucial. 

Determinar significa "fixar com precisão" (podem procurar no 

dicionário). Ou seja, não há margem para variações e, se houver, os 
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limites delas estarão bem fixados. Aqui sim, ao se especificar um 

reservatório deve-se determinar, por exemplo, seu volume, suas 

dimensões, o material do qual é constituído, a espessura das suas 

paredes, as características dos bocais de ligação de tubulações e 

instrumentos, a pressão que deve suportar etc. Na especificação, a 

função do reservatório no empreendimento não é uma informação 

primária e talvez nem seja tão necessária. 

 Podemos distinguir alguns tipos de especificação segundo 

alguns critérios. Assim, em relação ao que se está especificando 

podemos ter: 

  

 Especificações de materiais 

 Especificações de serviço 

 Especificações de equipamentos 

 Especificações de sistemas 

  

Há também uma importante separação entre classes de 

especificações (que se aplicam a qualquer tipologia anterior): 

  

 Especificações de Características (eu costumo 

chamar essas especificações de determinísticas ou 

prescritivas): é a mais comumente encontrada e 

determina as características do objeto. Por exemplo: 

"uma bomba de 5 cv" (não são 6 cv, nem são 4 cv). 

Aqui, é importante determinar as características que o 

objetivo especificado deve ter, mas deve-se evitar o 

excesso que pode acabar limitando o universo de 

objetos capazes de atender à especificação. 
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 Especificações de Desempenho: neste tipo determina-

se normalmente um desempenho requerido ao objeto 

em relação à sua função no empreendimento. Como 

este tipo de especificação é menos restritivo, deve-se 

tomar cuidado para não deixar falhas que permitam a 

aplicação de algo que não atenda a uma característica 

importante. Por exemplo, no caso da bomba pode-se 

especificar "vazão de 8 m3/s e altura manométrica de 50 

mca". Obviamente, apenas esses dois parâmetros não 

restringem características do rotor, do material, da 

alimentação elétrica do motor, das tubulações de 

entrada e saída, da potência, etc. Mas eventualmente é 

exatamente isso que se pretende, não restringir, mas 

garantir um desempenho mínimo. 

  

Seria possível escrever muito mais sobre esses dois tipos 

de documento, mas espero que o exposto até aqui seja suficiente 

para mostrar que são documentos diferentes. Até podem ser 

reunidos em apenas um documento (papel aceita tudo), mas 

devemos lembrar que dificilmente se atende bem a dois senhores ao 

mesmo tempo. Corre-se o risco de ter um Memorial com cara de 

especificação ou uma Especificação com cara de memorial e 

nenhum dos dois com qualidade satisfatória. 

 Qualidade satisfatória é algo relativo, concordam? 
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27. O lado não tecnológico do BIM 

August 1, 2015 

 

O BIM tem sido talvez o assunto mais tratado nos meios 

profissionais relacionados a projetos de Arquitetura, Engenharia e 

Construção (AEC) nos últimos tempos, sobretudo nas redes sociais. 

As apresentações, discussões, debates, etc. são puxadas quase 

sempre por profissionais e empresas que usam tecnologias 

baseadas no conceito BIM e são normalmente bastante focadas no 

aspecto tecnológico. Mas BIM tem um lado não tecnológico pouco 

explorado. Sem dúvida é citado eventualmente nas discussões, mas 

pouco explorado ou aprofundado. 

 Evidentemente o lado tecnológico do BIM (softwares, 

recursos, serviços em nuvem, etc.) são pontos fundamentais a 

serem tratados. Mas isoladamente não garantem o sucesso na 

adoção do BIM. Como recurso com disseminação ainda incipiente, 

temos visto casos felizes de uso aqui e ali, mas sempre limitados a 

um elo ou outro da cadeia produtiva da construção civil. Mais à 

frente poderemos ter que procurar explicações sobre o porquê não 

foram atingidos os resultados propagandeados em relação ao BIM. 

Não me refiro às implantações em grandes empresas, que não 
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representam a maioria dos profissionais. Estou falando dos 

pequenos escritórios e profissionais autônomos. Estes sim, atendem 

a uma expressiva parcela da sociedade e não possuem as 

condições de investir em grandes processos de implantação de BIM. 

 O BIM não é apenas mais uma tecnologia que desponta. 

Talvez esse seja o grande equívoco que corremos o risco de 

cometer ao tratar do tema. O BIM tem sim seu lado tecnológico, mas 

é o seu lado de Processo de Desenvolvimento do Projeto (PDP) que 

pesa na obtenção de sucesso. É esse aspecto pouco explorado que 

consolida a fundação sobre a qual os objetivos mais vantajosos do 

BIM serão atingidos. Precisamos voltar a discutir o Processo do 

Desenvolvimento do Projeto, agora com a contribuição do BIM. 

 O CAD surgiu no Brasil popularmente a partir da década de 

90. Já são pouco mais de 20 anos de CAD no mercado e ainda 

teremos mais alguns anos. Contudo, apesar de todas as 

possibilidades que o CAD permitiu e permite, muitos setores do 

mercado AEC (senão a maioria dele) não souberam se aproveitar 

disso. Não é difícil encontrar profissionais, escritórios de projeto, 

empresas, etc. que ainda usam CAD como ferramenta de desenho 

simplesmente. É claro que com algumas vantagens sobre a 

tradicional prancheta, mas ainda um recurso usado simplesmente 

com foco no desenho. Informatizamos o processo, o que é bem 

diferente de transformá-lo. As poucas transformações no Processo 

de Desenvolvimento do Projeto nesses casos vieram por força da(s) 

ferramenta(s) CAD. Não foram planejadas, mas sim assimiladas 

forçosamente. Essas poucas transformações foram implantadas 

para evitar ou sanar problemas que a própria ferramenta trouxe 

consigo. Ou seja, o objetivo não era otimizar o que já se tinha, mas 

sanar problemas que não se tinha antes. Já em 2000 apresentei 
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trabalho em um congresso que indicava isso e falava da 

necessidade de pensar uma remodelagem dos processos de 

trabalho. Mas na época a forma de fazer isso não era tão clara 

quanto ficou depois. 

 Não estou evidentemente dizendo que CAD foi um 

problema ou um retrocesso. O que afirmo é que o CAD foi 

implantado geralmente apenas como uma nova tecnologia e não 

como uma nova plataforma que condiciona o PDP. E isso nos 

custou algumas oportunidades que não conseguimos aproveitar 

porque estávamos focados na tecnologia. 

 Lembremos que a adoção de CAD nem sempre contribuiu 

para melhorar a qualidade das soluções e, algumas vezes (mais no 

início do processo, é verdade) pôde ser identificada como causa de 

problemas. Após 20 anos de CAD ainda assistimos inúmeros 

problemas de projeto semelhantes aos de 30 anos atrás. 

 O fato é que atualmente, mesmo com a adoção do CAD, 

uma enorme parte do mercado ainda trabalha na chamada 

Engenharia Sequencial. Não atingimos plenamente o estágio da 

Engenharia Simultânea e já falamos em Engenharia Integral. 

Costumo dizer duas coisas em relação a isso, fazendo jogo de 

palavras com um ditado popular largamente conhecido: 

 

 1- Na prática a teoria não é outra, só está atrasada. 

2- Quem faz prática e teoria somos nós e se estão 

descompassadas é porque estamos sendo incompetentes numa 

delas. 

  

Obviamente isso é mais uma provocação do que uma 

crítica. 
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 Mas voltemos ao BIM... 

 O conceito do Building Information Modeling representa um 

avanço enorme na direção da consolidação do paradigma da 

virtualização (escrevi sobre este paradigma há algum tempo num 

texto que também faz parte dessa coletânea). A ideia do BIM e as 

tecnologia desenvolvidas sobre ela abrem um novo status para a 

virtualização de empreendimentos. Agora nossos objetos 

manipulados (tanto CAD quanto BIM são orientados a objetos) 

deixam de ser meramente figuras geométricas (retas, planos, 

polígonos, etc.) e passam a ser objetos com correspondente real. 

Lembremos que figuras geométricas são definições matemáticas 

abstratas. Não existe concretamente um ponto ou uma reta, já que 

estes não possuem dimensão ou espessura por definição. Já os 

objetos manipulados pelas tecnologias BIM devem ser construídos à 

luz da realidade concreta. Ou seja, precisam ser definidos 

previamente tanto em termos geométricos quanto em diversas 

outras características e propriedades. Manipulamos agora, paredes 

(com materiais, espessuras, camadas, propriedades físicas), 

equipamentos, sistemas, etc. Definidos os objetos com essa 

precisão podemos focar nas relações entre eles, onde de fato ocorre 

a criação de soluções. 

 Porém, não sejamos iludidos! A tecnologia é acéfala (por 

mais que digamos que ela possui recursos de inteligência). Ela 

aceitará uma definição de objeto impossível de ser concretizado. É 

possível definir objetos que não tenham um correspondente 

específico na realidade. 

 Aqui surge um conceito primordial para o sucesso do BIM: 

distinguir o que é virtual do que é fantasia. Fantasia é aquilo que não 

tem correspondente concreto, real. Virtual é aquilo que, embora 
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inserido dentro de um recursos tecnológico, possui um 

correspondente real bem definido. Se queremos atingir o ápice da 

virtualização dos empreendimentos, devemos conhecer bem a 

realidade para criar objetos e relações que a virtualizem. Trabalhar 

com objetos que não possuem correspondentes reais nos prenderá 

no universo da imaginação e nossos projetos continuarão no espaço 

da fantasia e não no da virtualização, ambos acessíveis pelas 

tecnologias BIM. Isso pode ser sutil, mas essa consciência é crítica. 

E consciência não é algo que a tecnologia tenha. Essa 

responsabilidade é dos profissionais. 

 Outro aspecto fundamental para o sucesso do BIM é a 

incorporação da complexidade, característica da realidade, no 

espaço virtual. Isso é conceitualmente óbvio. Se o virtual pretende 

ser uma réplica abstrata da realidade concreta, ele deve traduzir na 

medida do possível sua complexidade. Em termos práticos, não 

existe estética dissociada da técnica. Não existe arquitetura 

dissociada de estruturas ou de sistemas. O empreendimento, 

mesmo o virtual, não é uma soma aritmética ou algébrica de 

parcelas, mas uma composição de partes que interagem. A sinergia 

das chamadas disciplinas de projeto ou especialidades precisa ser 

consolidada no PDP. Este é o conceito sobre o qual repousa o pilar 

da interoperabilidade no conceito BIM. Não se trata meramente de 

juntar coisas feitas isoladamente por vários profissionais e procurar 

interferências. O ápice dessa virtualização ocorrerá quando, durante 

o PDP, todas as disciplinas ocorrerem simultaneamente. Aliás, bem 

do jeito que é a realidade em obra. Não existe espaço para a 

engenharia sequencial no conceito BIM. 

 Nenhuma tecnologia fará com que o profissional atinja o 

estágio necessário para esse pensamento complexo. Esse é um 
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esforço de desenvolvimento individual e tipicamente humano. Aliás, 

esse pensamento complexo só pode ser atingido coletivamente e 

não individualmente. Outro pilar do conceito BIM é a colaboração 

exatamente porque é reconhecida nossa limitação para lidar com a 

complexidade da realidade individualmente. Não se trata de uma 

opção, mas de uma necessidade competitiva no mercado (que é 

real, diga-se de passagem). 

 Pois bem, esses são alguns aspectos que me fazem crer 

convictamente que os processos de implantação de BIM nas 

organizações são muito mais culturais do que tecnológicos. A 

tecnologia é adequada a essa mudança cultural e, como está 

apenas iniciando, ficará cada vez mais ajustada. Mas ela (a 

tecnologia) não será aproveitada se a transformação cultural não for 

atingida previamente ou simultaneamente. 

 Tratar o processo apenas como tecnológico ou admitir que 

a tecnologia sozinha será capaz de produzir o "ajuste" cultural será 

análogo ao que fizemos com o CAD. Daqui a 20 anos veremos 

mudanças de processos criadas para corrigir problemas que não 

existiam antes do BIM. Seremos forçados a aceitar uma mudança 

medíocre no PDP pelo fato de que nem sequer seremos capazes de 

compreender tais mudanças profundamente. Não chegaremos a 

usufruir plenamente dessa evolução porque não fomos capazes de 

nos abrir à transformação cultural necessária. Continuaremos 

tratando a complexidade dos empreendimentos como algo 

intelectual e teórico, intransferível para a realidade prática. 

Continuaremos de frente para as possibilidades que a tecnologia 

oferece sem sequer cogitar seu uso pelo fato de não dominarmos os 

fundamentos conceituais do PDP para fazer a correlação virtual-real. 
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Afinal, interoperabilidade, por exemplo, já estava disponível 

com a tecnologia CAD (apesar de uma limitação maior em relação 

ao BIM), mas não a usamos porque não fomos capazes até hoje de 

vencer definitivamente a barreira cultural da estrutura mental 

adjacente à engenharia sequencial. A simultaneidade da engenharia 

existe no discurso e em poucas manifestações práticas. A maior 

parte do mercado ainda estrutura o pensamento e os processos de 

trabalho através de métodos ineficazes baseados no isolamento. 

Embora a realidade esteja à nossa frente, a clareza da sua 

complexidade ainda não é compreensível a todos. Mas o sucesso 

em BIM depende disso. 

 Certamente não queremos ter com o BIM o mesmo baixo 

rendimento que tivemos com o CAD. 

 Erramos com o CAD, mas errar é humano... Já, permanecer 

no erro é uma decisão individual. 
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28. Compatibilizar projetos pode ser fraqueza 

do processo 

August 21, 2015 

 

Há uma certeza generalizada no mercado AEC de que os 

projetos multidisciplinares de um empreendimento precisam ser 

compatibilizados. A cada dia essa necessidade vem se tornando 

mais e mais evidente e importante. Assim, são incluídos nos 

processos de trabalho atividades específicas para compatibilização. 

As modelagens do Processo de Desenvolvimento de Projeto (PDP) 

apresentam, quase sempre em fluxogramas representativos, 

momentos especiais de compatibilização. E assim, o PDP vai sendo 

remodelado em busca de uma nova configuração sistemática que 

produza melhores resultados ou otimize o desempenho. 

A experiência tem conduzido muitos profissionais a 

constatar que tais momentos de compatibilização não podem ser 

utilizados apenas no final dos processos de produção, quando todas 

as disciplinas de projeto estão adiantadas nas suas concepções. 

Nestes casos, então, naturalmente tende-se a distribuir momentos 

de compatibilização ao longo do PDP. Percebe-se uma melhoria no 

rendimento. 
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A consequência imediata dessa distribuição é indicar que 

talvez a melhor forma de fazer a compatibilização das soluções nas 

diversas disciplinas seja em modo contínuo ao longo do PDP. 

Talvez por isso, haja uma forte impressão de que coordenar o 

desenvolvimento dos Projetos AEC se confunda com a própria 

atividade de compatibilização. 

Contudo, ao tentar disseminar a atividade de 

compatibilização de forma contínua ao longo do PDP, percebe-se 

que tal atividade está intimamente ligada e muito provavelmente 

fundamentada na efetividade da distribuição de informações entre 

as disciplinas. Começamos a perceber que a melhoria na 

distribuição de informações diminui o trabalho de compatibilização 

ou, no mínimo, torna-o mais simples, menos desgastante, etc. 

A continuidade pretendida no processo de compatibilização 

e na distribuição de informações exige, para que seja realizada, a 

aproximação das equipes multidisciplinares em etapas mais iniciais 

do PDP, afinal, as informações a serem distribuídas surgem já nos 

primeiros insights criativos da equipe sobre o empreendimento. 

Qualquer avanço, para que seja consistentemente compatível entre 

as disciplinas, exige a participação (em maior ou menor grau) de 

cada uma delas com seus especialistas. 

A crescente capacidade de virtualização dos 

empreendimentos tem tornado isso cada vez mais explícito e os 

profissionais começam a repensar seus processos de trabalho. 

Enfim, percebamos que a compatibilização tende a deixar 

de ser um esforço concentrado agregado a alguma etapa do PDP e 

passar a ocorrer continuamente ao longo do processo como uma 

ação natural e necessária ao avanço das concepções e da 

comunicação das soluções. Esta é a direção para a qual aponta a 
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modelagem do processo quando se pensa na Engenharia Integral. 

Mais que isso, essa integração contínua começa a se mostrar 

necessária não apenas entre disciplinas técnicas de Engenharia e 

Arquitetura, mas também no que diz respeito ao planejamento de 

obras, processos construtivos e até processos de aquisição de 

insumos. 

A evolução do PDP, seja ela percebida pelos profissionais 

mais atentos ao desenvolvimento ou forçada pelas tecnologias tão 

cobiçadas no mercado, é condição para atingir maiores níveis de 

desempenho nos empreendimentos de construção civil. 

Se hoje estamos tão focados nos processos de 

compatibilização é porque já vivenciamos um pequeno avanço. Digo 

pequeno porque já sabemos da necessidade de compatibilização há 

algumas (ou várias) décadas. Fico mais animado quando percebo 

que aos poucos a certeza dessa necessidade vem sendo substituída 

pela constatação de que ela deve ser contínua no PDP e não um 

esforço concentrado. Considerarei que vencemos uma barreira na 

modelagem do PDP quando começarmos a pensar na Coordenação 

Técnica de Projetos AEC de forma mais abrangente e consistente e 

não como quase sinônimo de compatibilização (como ainda ocorre 

em geral no mercado). 

Um PDP evoluído tem na compatibilização apenas uma das 

preocupações da coordenação e provavelmente nem seja a mais 

importante. Afinal, se você precisa de um grande esforço de 

compatibilização é porque outras funções de coordenação, como a 

distribuição efetiva de informações, não está funcionando bem no 

processo. 

Enfim, se necessitamos de um grande esforço de 

compatibilização é sinal de que já detectamos que temos um 
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problema no processo a ser resolvido. Um bom PDP deve fluir 

serenamente, focado da criação de soluções cada vez mais 

engenhosas e integradas. O esforço de compatibilização denota a 

ausência do esforço prévio de integração, esse sim, uma meta 

estimulante, pois está fundamentada numa evolução sistemática e 

metodológica do PDP. A compatibilização será tão somente mais 

uma consequência dessa evolução. 
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29. Função social da propriedade: problema 

ou oportunidade para o mercado? 

August 30, 2015 

 

Participei nesses últimos dias de um evento relativo ao 

Estatuto das Cidades e que focava os novos mecanismos (não sei 

se tão novos assim) instituídos para controle e planejamento urbano. 

Foi muito instigante para mim, pois me abriu alguns pontos de vista 

que eu nunca havia explorado. Não sou especialista, mas me atrevo 

a algumas análises. 

Alguns conceitos que foram apresentados, por mais que 

possam ser foco de discussões, são instituídos pelo Estatuto das 

Cidades e, portanto, são lei. Gradativamente as cidades brasileiras 

tendem a adotar esses novos mecanismos de regulação para 

administrar o crescimento de nossas cidades. 

Um desses conceitos é o de "função social da propriedade". 

Conceito extremamente interessante e que estabelece, 

basicamente, que ao adquirir um lote urbano você está de fato 

adquirindo o direito de fazer uso de uma porção do território da 

cidade. Ou seja, você não é dono do território (e nem poderia, 
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porque o território é da cidade, da coletividade), mas sim do direito 

de fazer uso de uma pequena parcela ou porção dele. 

Textualmente a própria Constituição Brasileira prevê que "a 

propriedade atenderá a sua função social" baseada no princípio da 

função social da propriedade, desenvolvido no mundo inteiro desde 

o início do século XX. A Constituição prescreve ainda que o poder 

público (municipal) tem o dever de assegurar que os interesses 

coletivos relativos à função social da propriedade prevaleçam frente 

ao interesse econômico individual sobre a propriedade. 

Enfim, não quero aqui discutir as bases sociológicas ou 

jurídicas, mas apenas constatar que a função social da propriedade 

assume um papel extremamente relevante nos negócios 

imobiliários. A análise de tais empreendimentos deve considerar a 

partir de agora (na realidade, legalmente, a partir do Estatudo das 

Cidades) um aspecto social fundamental. 

E o que pode significar isso na prática? 

Em princípio uma mudança radical no que conhecemos 

como especulação imobiliária. Adquirir um lote para vendê-lo 

supervalorizado após uma década pode ser um investimento menos 

promissor. Os principais motivos que vejo são: 1- as regulações 

urbanas tendem a condicionar o coeficiente de aproveitamento ao 

interesse do planejamento urbano e, inclusive, exigir contrapartidas 

dispendiosas para empreendimentos de porte (impacto de 

vizinhança e direito de construção); 2- a legislação passa a definir 

prazos de interesse público para que seja dado uso às áreas do 

território da cidade (inclusive aquelas cuja propriedade é privada). 

Em outras palavras, a riqueza associada à propriedade de 

um terreno urbano estará mais relacionada ao uso que se pretende 

dela do que meramente à sua aquisição. Acumular lotes urbanos 
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como propriedade corresponde a acumular obrigações de dar-lhes 

função social através do uso efetivo. Ou seja, ao adquirir um lote, 

você adquire também a obrigação de dar-lhe uso efetivo num prazo 

estabelecido e apropriado a fim de cumprir com a obrigação da 

função social da propriedade. 

Há nisso tudo uma diferença fundamental de 

posicionamento mercadológico com relação às propriedades 

urbanas. 

Mas esse novo contexto, embora possa ser tratado como 

um problema econômico de um lado, pode ser percebido também 

como uma oportunidade ainda não explorada. Assim, como a 

sustentabilidade nas construções é hoje um argumento de 

marketing, o papel social dos empreendimentos passa a ser um 

diferencial explorável. 

Como há obrigatoriedade do cumprimento dessa função 

social da propriedade, o empreendimento que melhor o fizer será 

melhor avaliado pelo mercado. E com um atrativo que considero 

importante: é mais fácil perceber o diferencial social e urbano de um 

empreendimento do que seu diferencial em sustentabilidade. 

Recursos de sustentabilidade são visíveis, mas não chegam 

a interagir diretamente com o usuário, pois são percebidos no dia a 

dia às vezes apenas na diminuição de contas de energia, de água, 

etc. Além disso, a vizinhança tem mais dificuldade de perceber o 

valor agregado aos empreendimentos pelos recursos de 

sustentabilidade, uma vez que tais recursos não impactam 

perceptivelmente seu dia a dia. 

Contudo, o uso social do empreendimento (propriedade), 

manifestado pelos impactos positivos que geram à coletividade são 

mais facilmente perceptíveis. Recursos urbanísticos que integram os 



Função social da propriedade: problema ou oportunidade para o 

mercado?  /  158 

empreendimentos ao cotidiano da vizinhança (e até da cidade como 

um todo) são imediatamente sentidos pelos cidadãos e a 

propriedade nessas condições tende a se valorizar. O aumento da 

riqueza decorre exatamente da percepção de seu valor (de uso) 

social. O valor de um imóvel passa a ser composto pelo seu valor de 

uso para o proprietário agregado do valor de uso para a 

coletividade. 

Assim, explorar a função social da propriedade como uma 

oportunidade mercadológica para empreendimentos socialmente 

responsáveis abre um novo horizonte para o mercado da construção 

civil. A concepção dos empreendimentos agora, além dos aspectos 

técnicos e econômicos internos, passa a contemplar com maior 

intensidade aspectos de integração urbana e social. 

A individualidade da propriedade dá espaço à coletividade 

da função social da propriedade. E a individualidade do 

empreendimento/empreendedor dá espaço à coletividade do 

território urbano/comunidade circunvizinha. 

O empreendedor em construção civil se vê diante do 

instigante desafio de se tornar também um empreendedor social. 

Vejo isso como uma oportunidade, talvez mais que como um 

problema. 
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30. Projeto Processo e Projeto Produto 

September 21, 2015 

 

Projeto? Eu tenho um projeto! Todos nós sempre temos um 

projeto. 

Projeto? Eu faço projeto(s)! Muitos de nós sempre fazemos 

projetos. 

Projeto? Eu te mostro o meu projeto. Muitos de nós sempre 

mostramos nossos projetos. 

Mas afinal, projeto é algo que se tem? Que se faz? Que se 

mostra? 

Mas eu também coordeno projetos... Eu gerencio projetos... 

Desenvolvo projetos... Elaboro projetos...etc. 

 O termo projeto de fato é muito utilizado. Muitas vezes é 

mal utilizado, mas quase sempre está no lugar certo. O problema 

maior das confusões geradas por este termo é que, por ser tão 

abrangente e permitir tantos sentidos, quase sempre duas pessoas 

que conversam sobre projetos estão, no fim das contas, falando de 

coisas diferentes. Experimentemos, por exemplo, colocar um 

arquiteto e um administrador para conversarem sobre projetos. 

Certamente concordarão em muitos pontos, mas nenhum deles 
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alterará as ideias e concepções do outro. Influências mútuas ambos 

receberão, mas suas posições tendem a ficar fixas quanto ao que é 

um projeto. Pensemos então nas concepções que têm sobre o que é 

um projeto um arquiteto, um administrador, um pesquisador em 

ciências exatas, um médico, um político, um organizador de 

eventos, um engenheiro, etc. 

 Provavelmente num ponto todos concordarão: projetos 

envolvem grupos de pessoas; poucos são os projetos individuais e 

mesmo os individuais costumam serem afetados por influências 

externas. Mas como pessoas podem trabalhar juntas em um projeto 

se nem mesmo o significado de projeto é comum a todas elas? Não 

seria esse um dos motivos de tantos projetos sem sucesso? 

 Discussões a parte, exporemos na sequencia algumas 

considerações sobre o que é um projeto. Nosso objetivo é tentar 

estabelecer um consenso sobre o que é um projeto (ou sobre o que 

ele pode ser). 

 A palavra projeto deriva do latim. Vem de uma união do 

verbo jactare com o prefixo pro, ou seja, da palavra projactare. O 

verbo jactare significa lançar à frente, algo como arremessar, mas 

que também pode ser utilizado no sentido de pensar à frente, 

prever, etc. Já o prefixo pro tem função de dar a ideia de “a favor de, 

em direção à, etc.”. Assim, projactare poderia ser traduzido como 

estar à frente e a favor de alguma coisa. Ora, não é difícil ver que, 

de fato, o projeto sempre é algo que vem antes de alguma coisa, ou 

seja, está à frente de alguma coisa. Vem antes exatamente para 

auxiliar no sentido da realização desta coisa, ou seja, está a favor 

disto. Obviamente o termo sofreu nesta transformação algumas 

adaptações para que fosse aplicado com os significados que tem 
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hoje. A relação do latim para o nosso português pode não ser tão 

direta, mas a ideia central, a essência do termo, continua a mesma. 

 Este entendimento sobre o termo não é capaz de eliminar 

as divergências de opinião que podemos encontrar entre diversos 

indivíduos. Na realidade todas as interpretações do termo projeto 

contemplam esta visão. Não poderia ser diferente, afinal, 

independentemente das transformações e adaptações que o termo 

tenha sofrido, sendo sua origem a mesma, não poderia deixar de 

guardar sua essência. Caso não mantivesse este conteúdo 

semântico provavelmente haveria outro termo que melhor se 

aplicasse ao significado eventualmente pretendido. Assim, o termo 

projeto, em todas as suas interpretações possíveis, guarda essa 

característica intocável: projeto é algo que está sempre à frente e a 

favor de alguma coisa. Pode ser um conjunto de desenhos que 

antecede a construção de um edifício ou produto qualquer, pode ser 

um conjunto de documento que descreve um processo produtivo, 

etc. Mas pode ainda ser mais coisas. Exploremos um pouco mais o 

termo. 

 Na língua inglesa o termo projeto possui significado um 

tanto mais restrito que no português. Em inglês (que também tem 

origem no latim) projactare transformou-se em project. Porém, 

traduzindo project do inglês para o português, veremos que o 

sentido a ser atribuído refere-se a um processo de criação de 

alguma coisa. Não criação ocasional, mas um processo previamente 

pensado. Observemos que a essência do significado ainda 

permanece. 

 Para referirmo-nos, por exemplo, aos desenhos artísticos 

de um artefato, em inglês o termo usado seria design. E aqui 

começam a serem explicadas as confusões do termo projeto, 
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porque tanto project quanto design são comumente traduzidos como 

projeto para português. Para complicar, se formos traduzir projeto 

(em português), significando os desenhos de uma casa, usaríamos 

o termo plan (em inglês). A influência imposta pelo contexto em que 

a palavra está inserida é fundamental nestes casos de tradução. 

 Na língua inglesa os significados dos termos são bem 

distintos: 

 Project significa um processo de criação de algo, 

tem ligação com processo, com o tempo, com a 

criação. Algo como em: estou participando do 

projeto de lançamento de um produto. 

 Design tem um significado mais abstrato por remeter 

a ideias mentais, requisitos de arte, desempenho, 

etc., como em: o projeto do produto é extremamente 

modernista e eficiente. Tem a ver com desenho, não 

no seu aspecto técnico, mas no aspecto de 

concepção, ideológico. 

 Plan significa o desenho de algo, algo concreto que 

se aprecia, se analisa, se observa fisicamente. 

Usado por nós como em: estes são os projetos da 

casa (mostrando os desenhos de arquitetura, por 

exemplo). Neste caso, os desenhos compõem um 

plano de execução. 

 

Observemos que todos os três termos podem ser traduzidos 

como projeto para o português. Nas três afirmativas dadas como 

exemplo, o termo projeto foi usado sem perda de significado, mas 

em inglês isso não seria possível. 
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Fica uma questão para discussão: é mais vantagem ter os 

três termos com significados diferentes ou ter um único termo que 

permita vários significados? Não pretendo aqui discutir isso, mas é 

uma boa reflexão... 

 Se você buscar definições na literatura, poderá identificar 

dois grandes grupos: um associa projeto a um processo, a uma 

atividade, um esforço, etc.; outro associa projeto a um produto, a um 

documento ou conjunto de documentos, etc. Todas as definições 

encerram a essência do termo como já vimos, mas esta diferença 

identificada é fundamental. Podemos dizer que coexistem o projeto 

processo e o projeto produto. 

 Vamos então estabelecer a diferença, para evitar 

confusões. Ambas as noções passadas pelo termo projeto 

(processo e produto) são corretas. 

 Projeto, quando referido ao projeto processo, significa toda 

uma sequência de eventos, ações, etc. que devem ocorrer para a 

produção de algo. Este algo pode ser um produto ou um serviço. 

Enquanto produto pode ser um novo eletrodoméstico lançado no 

mercado, pode ser um edifício ou pode ser um brinquedo, entre 

outras coisas. Como serviço, pode ser uma festa, um treinamento 

para uma equipe de empregados, um tratamento médico, etc. 

 Projeto, quando referido ao projeto produto, significa um 

conjunto de documento gráficos e/ou textuais que traduzem ou 

contenham as informações necessárias para a criação de algo. A 

confusão parece estar no fato de que o projeto produto, 

normalmente é entrada ou fruto de uma etapa de um projeto 

processo. Os projetos (produtos) de uma residência (arquitetônico, 

estrutural, de instalações, etc.) normalmente são entradas ou frutos 



Projeto Processo e Projeto Produto  /  164 

de uma etapa do projeto de construção de uma casa (processo). Os 

projetos de peças publicitárias (que são projetos produtos) podem 

ser partes do projeto de lançamento de um produto (processo). Um 

projeto de uma campanha social contra fome (um volume de folhas 

encadernado, portanto um produto), normalmente é apenas algo 

necessário para que se possa iniciar de fato a campanha (projeto 

processo). Esses e uma infinidade de outros exemplos demonstram 

que projeto processo e projeto produto são coisas bem diferentes, 

mas ambos são comumente chamados apenas de projeto. Quando 

se fala “o projeto da casa”, alguns pensam nos desenhos, outros, 

em todo o processo para execução dela. 

 Um profissional deve estar convicto de que é capaz de 

diferenciar projeto processo e projeto produto para evitar confusões, 

pois em diversas ocasiões fala-se de ambos simultaneamente. 

 Pensemos agora da seguinte forma: se projeto processo é 

uma sequência de eventos para se criar um produto; e projeto 

produto é, de fato, um produto; deve haver um processo para a 

criação do projeto produto. E sem dúvida há. Para a criação de um 

projeto de arquitetura ou de engenharia (projetos produtos) há todo 

um processo a ser seguido (projeto processo). 

 Nesta situação o jogo de palavras tende a nos confundir. 

Particularmente neste tipo de projeto (projeto processo para criação 

de projeto produto) se alguém disser “estou trabalhando no projeto 

do novo edifício administrativo da empresa” há duas interpretações 

possíveis. A primeira dá a entender que a pessoa está envolvida no 

processo de execução da obra em qualquer uma das suas etapas. 

Porém, uma segunda interpretação induz à ideia de que a pessoa 

está empenhada na produção dos desenhos (e outros documentos 

técnicos) do prédio. E, de fato, qualquer uma das interpretações 
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está correta. A perfeita interpretação da informação passada 

dependerá de outras informações que caracterizarão o contexto. 

 Agora, limitando a situação ao processo para produção dos 

desenhos e documentos técnicos de arquitetura e/ou engenharia de 

um edifício, dizemos que o indivíduo está no projeto de produção 

dos projetos do prédio (conhecido por Processo de Desenvolvimento 

do Projeto - PDP). Trata-se de uma sequência de eventos e ações 

que serão executadas para que, no final, obtenham-se os projetos 

técnicos de arquitetura e engenharia do edifício. Temos um projeto 

processo cujo resultado é um projeto produto. 

 Isso (entre outras coisas) é o que fazem os escritórios e 

empresas de arquitetura e engenharia: projeto processo para 

produzir projeto produto. 

 O termo projeto é usado para referir-se ao processo no dia-

a-dia profissional para fins normalmente gerenciais. É usado para 

referir-se ao produto comumente em assuntos técnicos. Enfim, o 

contexto é que irá explicitar a que se refere o termo projeto quando 

este for empregado. 
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31. Porque BIM é uma decisão estratégica? 

(ou "to BIM or not to BIM"?) 

October 22, 2015 

 

Praticamente todos os profissionais que falam de BIM são 

unânimes em afirmar que BIM é uma decisão estratégica da 

empresa. Porém, muita gente tem dificuldade de compreender o que 

significa isso em termos práticos. Vamos tentar ajudar nesse 

entendimento. 

Primeiramente vamos entender o que seriam decisões 

estratégicas. 

Decisão estratégica em uma organização, de forma bem 

simples, é uma decisão tomada com base no Plano Estratégico da 

organização. O Planejamento Estratégico parte da análise da 

organização e seu contexto para definir o papel da organização na 

sociedade, sua missão. Esta missão é a inspiração para que a 

organização reflita sobre a situação em que pretende chegar no 

curto, médio e longo prazos; sua visão. Ou seja, abstrai-se, com 

base em pressupostos consistentes, o que é possível realizar e que 

direção a organização deve tomar para o futuro. Define-se como a 

organização quer ser reconhecida pela sociedade. A partir daí, 
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estabelece-se os objetivos ou metas que uma vez atingidos 

contribuirão para que a organização seja reconhecida de uma forma 

ou de outra e, portanto, atinja (ou não) a posição almejada. Esses 

objetivos é que definirão as ações que a organização deve 

empreender; são os objetivos estratégicos. Obviamente, a conduta 

da organização não pode ser um jogo de vale tudo e, portanto, 

nesse processo de Planejamento Estratégico, a organização define 

seus princípios de ação, seus valores éticos, etc. Essas definições 

constituirão o caráter comportamental da organização, sua forma de 

conduta. 

É claro que o exposto acima está sujeito à complexidade 

das relações que se estabelecem entre pessoas interna e 

externamente à organização e também das relações desta com 

outras instituições. A organização é um sistema aberto, como se 

sabe. Isso quer dizer que, no andamento do que foi planejado, muita 

coisa pode acontecer. O Planejamento Estratégico é, portanto, um 

esforço praticamente contínuo. 

Onde o BIM entra nisso? 

A questão é que dentre os objetivos estratégicos, 

certamente há metas relacionadas aos três conjuntos que compõem 

uma organização: humanware, hardware e software. A organização 

direciona o perfil técnico e humano que quer ter no seu quadro de 

colaboradores, estabelece as instalações físicas necessárias para 

chegar aos seus objetivos e constrói seus processos e 

procedimentos técnicos e gerencias responsáveis pela produção 

dentro da organização. 

Nesse contexto de consecução do que fora planejado 

desenvolve-se uma cultura peculiar à organização: a cultura 

organizacional. Então, esta cultura possui componentes relativos ás 
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pessoas (individualmente ou em grupos), aos recursos físicos (que 

condicionam as relações) e aos procedimentos, regulamentos, 

normas, códigos, etc. (que intermediam as relações). 

Mexer em qualquer um destes componentes significar 

alterar substancialmente algo que está na essência da organização. 

Se a analogia vale, é algo como submeter uma pessoa a um 

processo de transformação física, psicológica ou de conhecimentos. 

O interessante é que dificilmente se transforma um destes aspectos 

sem impactar os outros, sobretudo se a transformação imposta for 

grande. 

E o que o BIM faz nas organizações? Vejamos... 

Você institui com o BIM toda uma nova gama de tecnologias 

computacionais (programas). Isso é óbvio. Essas tecnologias, para 

que permitam seu uso eficaz, exigem que sejam alimentadas (dados 

de entrada) de uma forma diferente do que se está acostumado. 

Vejam por exemplo, a diferença dos objetos manipulados no 

AutoCAD com aqueles manipulados no Revit (ambos softwares 

fornecidos pela mesma empresa, diga-se de passagem). Ora, se 

esta alimentação de dados é diferente, a forma de obtê-los (ou 

modelá-los) não pode ser a mesma. Assim, tais tecnologias 

condicionam o processo de trabalhar tais informações. Temos aí o 

componente software da organização sofrendo uma transformação 

bastante profunda. Não se trata apenas dos processos internos dos 

programas computacionais, mas das formas de processar as 

informações, mesmo fora destes programas. Estes processamentos 

externos ocorrem antes de fazer inserções de dados ou quando se 

faz coletas de dados nestes programas computacionais. Isso 

acontece a todo momento, evidentemente, com os diversos 

profissionais que atuam nestas organizações. 
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Agora pensemos: estas mudanças de programas e de 

processos de trabalhar tais informações exigem instalações físicas 

diferentes? Comecemos pelos computadores. Os programas da 

plataforma BIM costumam exigir mais capacidade dos 

computadores e oferecem possibilidade de produtividade muito 

superior. Com isso, o parque computacional de uma organização 

que trabalhe com BIM costuma ser menos numeroso e mais capaz 

por unidade. São necessários menos computadores com maior 

capacidade de processamento (considerando a mesma produção). 

Mas há também o aspecto da colaboração, ou do trabalho 

colaborativo, muito ressaltado no BIM. Esse aspecto estabelece que 

vários profissionais trabalhem sobre a mesma concepção 

simultaneamente. Isso mesmo, cada um no seu computador, mas 

manipulando o mesmo modelo. Obviamente isso pressupõe uma 

larga capacidade de operação em rede de computadores (interna ou 

externa). Não estamos falando apenas de interligação, mas em 

capacidade de fluxo de informações, proteções, condicionamentos 

de acessos, etc. Isso não chega a ser novidade, mas a escala em 

que isso é exigível com o BIM altera-se. Trata-se também de uma 

mudança física na organização que se soma à redução de espaço 

(ou melhor aproveitamento deste) pela redução da quantidade de 

computadores. 

Não é difícil perceber que as transformações na organização 

atingem diretamente o componente humanware. Os profissionais 

que trabalham com BIM precisam de novas habilidades, novos 

conhecimentos e novas atitudes, ou seja, uma nova competência. É 

preciso capacitar no uso dos novos programas e nos conhecimentos 

necessários à compreensão do universo BIM. Percebam que além 

das capacidades técnicas que devem ser redirecionadas para este 
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novo padrão de arquitetura computacional, há ainda as habilidades 

humanas que precisam ser desenvolvidas para propiciar o 

desempenho adequado nos novos processos de trabalho. Estamos 

falando de um nível de interação pessoal e profissional bem mais 

intenso e profundo. Por exemplo, um profissional de outra área "dar 

pitaco" no seu trabalho não é um comportamento bem quisto na 

maioria das vezes atualmente. Contudo, os processos colaborativos 

tornam esse tipo de intervenção altamente proveitoso. 

Apenas pelo fato de interferir tão profundamente nos três 

componentes de uma organização, já teríamos argumento suficiente 

para justificar o fato da implantação de BIM ser encarada como uma 

decisão estratégica. Mas há mais... 

O trabalho com BIM pressupõe que toda a cadeia produtiva 

da construção civil seja considerada efetivamente desde os 

primeiros movimentos do empreendimento (sua concepção inicial 

enquanto negócio). Isso significa que o BIM condiciona diretamente 

a forma como as organizações serão vistas por seus pares, 

fornecedores e clientes (agora praticamente alçados à condição de 

clientes internos, se avaliada toda a cadeia produtiva). O Plano 

Estratégico das organizações precisa considerar esta nova 

configuração do mercado. A missão da organização agora deve 

contemplar não apenas seu fornecimento ao mercado, mas a forma 

como irá figurar na cadeia produtiva, suas relações com os demais 

elos da cadeia. Seus objetivos estratégicos (aquelas ações que 

empreenderá para cumprir sua missão e para influenciar a forma 

como é vista no mercado) agora são mais estreitamente vinculados 

aos objetivos de outras organizações parceiras, clientes ou 

fornecedoras. O BIM estreita as relações, impõe uma nova 
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configuração de cadeia e mercado e ocupa lugar vital nas relações 

entre os elos da cadeia produtiva. 

Dito tudo isto, só nos resta refletir como inserir o BIM na 

nossa organização, ou como incluir nossa organização no universo 

BIM. E a resposta estratégica deve ser dada inicialmente à 

questão:"to BIM, or not to BIM"? Tome sua decisão e lembre-se que 

ela é estratégica e não apenas tecnológica. 
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32. O que não é BIM 

November 3, 2015 

 

Temos visto inúmeros textos na internet explicando o que é 

BIM. Resolvi fazer um caminho diferente e focar alguns conceitos 

que, se mal-entendidos, levam profissionais a se iludirem sobre as 

práticas de BIM. Se por um lado precisamos entender o que é BIM, 

também é muito importante compreendermos quando não estamos 

praticando BIM, por mais que pareça estarmos. 

Pretendo fazer isso partindo de dois pontos diferentes: 

 

1- Explorando os significados de cada termo da 

expressão Building Information Modeling ou 

Modelagem de Informações na Construção 

2- Analisando os pilares do conceito e das práticas 

de BIM 

 

A proposta é de que, se nossas práticas não atenderem aos 

conceitos associados ao BIM ou não estiverem fundamentadas nos 

pilares que sustentam esses conceitos, não estamos efetivamente 
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praticando BIM. Podemos, sem dúvida, estar no caminho. Mas 

nenhum esportista chega ao pódio sem atingir a linha de chegada. 

Vamos lá... 

Primeiramente, então, isolemos cada um dos termos da 

expressão BIM. 

Building ou Construção refere-se tanto ao ato de construir 

quanto ao efeito dele, a construção. Como ação (ato), construção 

engloba todo o processo pertinente ao mercado de construção civil. 

Como efeito, poderíamos resumir construção como sendo a própria 

obra edificada. O significado do termo construção na expressão 

Modelagem de Informações na Construção é sem dúvida relativo ao 

processo e não apenas ao produto (obra). Caso contrário, 

precisaríamos traduzir como modelagem de informações "da" 

construção (e não "na" construção). 

Informação é um termo bastante genérico e é esse 

exatamente o objetivo. Qualquer dado pode ser considerado uma 

informação em circunstâncias apropriadas. Há uma definição 

interessante para informação que pode nos auxiliar nesse 

entendimento: "informação é um dado dotado de relevância e 

propósito" (Davenport, 1998). Ou seja, as informações importantes 

(relevantes) para o processo de construção que venham a ser úteis 

em algum momento (propósito) são pertinentes ao conceito 

associado ao BIM. Ou seja, devemos encarar o termo informação 

com a abrangência apropriada ao processo construtivo como um 

todo e, portanto, não devemos nos restringir ao produto e tampouco 

às características geométricas deste. 

Modelagem é o processo de gerar modelos. Um modelo é 

um "objeto que servem para ser imitado; molde, exemplar" 

(Dicionário Priberam, http://www.priberam.pt). Um modelo é 
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composto não apenas por seus elementos, mas, sobretudo, das 

relações existentes entre esses elementos. Os elementos em si dão 

forma ao modelo, mas as relações entre eles definem seu 

funcionamento. Qualquer ação exercida sobre um dos elementos do 

modelo promove reflexos no sistema modelado que são definidos 

pelas relações existentes entre elementos. Isso vale para modelos 

mecânicos e também para modelos de informações. Vale aqui 

também ressaltar que um modelo é sempre uma simplificação da 

realidade. Por outro lado, bons modelos a traduzem com uma 

perspicaz dose de exatidão. Esta perspicácia é que difere um bom 

modelo de um modelo não tão bom. 

Passemos agora a analisar os pilares sobre os quais o 

conceito BIM repousa. Esses pilares são largamente citados na 

bibliografia e conversas sobre o assunto. 

O primeiro pilar sempre citado é a modelagem multi 

informacional. Esta modelagem deve ser gerada para a construção, 

ou seja, para o processo pertinente à construção civil, mecânica, 

etc. Há uma infinidade de formas de modelar coisas como, por 

exemplo, uma planilha eletrônica. Define-se elementos e também 

relações entre eles de tal modo que, dado um elemento os outros 

são gerados a partir das relações constituintes do modelo. Porém o 

planilhamento não é um processo eficaz o suficiente para modelar 

todo o processo da construção civil. Pensemos na modelagem 

gráfica tridimensional a partir de parâmetros geométricos. Dadas as 

medidas de um sólido, uma ferramenta computacional é capaz de 

mostra-lo graficamente em representação tridimensional (ou 

aparentemente tridimensional). Do ponto de vista visual, a 

modelagem gráfica geométrica parece superior ao planilhamento, 

mas a modelagem de relações entre elementos costuma não ser tão 
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simples como nas planilhas. Ou seja, cada recurso ou ferramenta de 

modelagem tende a enfatizar certos aspectos do sistema a ser 

modelado (como vimos, todo modelo é uma simplificação). No 

universo BIM, os recursos de modelagem devem atingir um estágio 

de desenvolvimento tal que permita a geração de modelos tão 

complexos quanto se precise para traduzir os elementos e as 

relações entre eles no processo da construção civil. Embora haja 

alguma ênfase inicial na questão visual dos modelos (afinal o 

produto da construção civil demanda fortemente sua apreciação 

visual), o pilar da modelagem em BIM exige que as relações entre 

os elementos sejam tão bem modeladas quanto os próprios 

elementos. É com base nessas relações que se desenvolvem as 

análises sobre a perspicácia do modelo. Pouco adianta em BIM um 

modelo visualmente perfeito, mas que não reflita a realidade do 

processo da construção civil. Ou seja, o modelo precisa estar 

imbuído do dinamismo das relações entre seus elementos e estas 

relações são parametrizadas com base nas informações 

alimentadas no modelo. 

O segundo pilar é a interoperabilidade que, por sua vez, é a 

base para a colaboratividade. Cientes de que modelos tão 

complexos quanto os necessários para representar o processo da 

construção civil são extremamente difíceis de serem gerados, os 

praticantes de BIM dependem de um alto grau de interoperabilidade 

entre diversos modelos mais simples. Assim, um modelo gerado 

para representar relações espaciais entre elementos pode ser 

incorporado a um outro desenvolvido para gerar relações temporais 

entre esses elementos, ou seja, uma sequência de execução deles. 

Além desses, um próximo modelo de relações pode ser 

desenvolvido para avaliar a condição de cada configuração ao longo 
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do tempo em relação ao atendimento a certas condições pré-

estabelecidas (por exemplo, uma norma de segurança). Assim, se 

em algum momento o modelo resultante das relações espaciais 

entre elementos e o sequenciamento deles deixar de atender a uma 

condição pré-estabelecida, este terceiro modelo identificará uma 

configuração não aceitável. Esses modelos construídos com 

ferramentas diferentes podem operar isoladamente, mas podem 

operar simultaneamente se houver condições para que as trocas de 

informações entre os modelos sejam instantâneas (em tempo real). 

Assim, qualquer alteração em um modelo repercutirá nos demais 

imediatamente. Essa interoperabilidade que permite as trocas, 

quando exercida com sincronismo entre os diversos modelos 

possíveis, permite a colaboração entre profissionais "modeladores". 

Esse sincronismo, de certo modo, é fundamental para a retratar a 

realidade da construção civil (o processo a ser modelado), pois, 

afinal, o processo da construção ocorre com um altíssimo grau de 

simultaneidade de ações e interpretações. 

Esta última colocação abre caminho para o terceiro pilar do 

conceito BIM, a Cadeia Produtiva da construção civil. A proposta 

ideológica do BIM é a modelagem do processo construtivo 

englobando seus produtos e todas as modelagens que possam ser 

feitas sobre esse processo (cronologias, custos, desempenhos 

mecânicos, térmicos, etc.). A informação alimentada como elemento 

do produto (obra) no início do processo de modelagem será 

utilizada, por exemplo, no momento da obra para processos de 

aquisições. Estas aquisições também fazem parte do processo da 

construção civil e, portanto, podem a rigor fazer parte do modelo 

BIM. Ou seja, deve-se, já no início do processo de modelagem, 

considerar as repercussões de cada dado alimentado em toda a 
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cadeia produtiva da construção. Afinal, a modelagem deve focar 

todo o processo e não apenas uma etapa dele. Essa consideração 

de toda a cadeia produtiva deve ser aplicada em toda ação dentro 

do conceito BIM para que permita o melhor desempenho do 

processo. 

Enfim, estabelecemos critérios relativamente objetivos para 

verificar o quanto praticamos BIM, ou não. 

Pensemos inicialmente nos pilares do conceito e das 

práticas BIM. Para que trabalhemos no conceito BIM devemos 

incorporar consistentemente em nossas práticas os três pilares 

citados: modelagem multi informacional, cadeia produtiva da 

construção civil e interoperabilidade/colaboração. Nossas 

modelagens devem focar não apenas o produto, mas também o 

processo produtivo. Repare que esse conceito está atrelado ao que 

conhecemos por Engenharia Simultânea e, portanto, não chega a 

ser novidade. 

A interoperabilidade entre modelos setoriais (aqueles que 

consideram um conjunto isolados de aspectos do processo) deve 

ser usada para atingir o trabalho colaborativo. Ou seja, os modelos 

devem ser desenvolvidos e analisados sincronizadamente entre os 

especialistas e não por iterações discretas no tempo. A continuidade 

e sincronicidade dos trabalhos de concepção e análise dos modelos 

são uma importante característica do conceito BIM. Repare que 

esse conceito já seria parcialmente possível com a reunião da 

equipe de projeto, se as relações entre todos os aspectos do 

processo (normalmente delegados a profissionais especialistas) 

fosse fomentada continuamente. Veja que a questão do trabalho 

colaborativo é muito relacionada a atitude dos profissionais (questão 

comportamental, portanto). 
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A consideração da cadeia produtiva na construção civil 

sempre foi alvo de preocupação de empreendedores. O 

desenvolvimento dos conhecimentos relativos à gestão de projetos 

facilitou essa consideração e aproximou as áreas técnicas das áreas 

gerenciais dos empreendimentos (pelo menos em tese). Ou seja, 

essa visão abrangente e detalhada do processo na construção civil 

é demanda já conhecida e vem sendo trabalhada em várias frentes 

já há diversos anos. Não se trata, então, de ideia nova ou 

diferenciada. 

Em relação aos pilares que sustentam o conceito BIM, a 

grande novidade é a tecnologia da informação cujo desenvolvimento 

tornou extremamente acessível a qualquer profissional os recursos 

necessários para subsidiar as adaptações das práticas de trabalho 

em direção a esta fundação mais sólida do processo de empreender 

em construção civil, o BIM. A arquitetura tecnológica e de 

informações que permite a criação de modelos interoperáveis é hoje 

uma realidade consistente e acessível. Quem não incorpora ao seu 

processo de trabalho práticas coerentes com estes pilares, muito 

provavelmente não está praticando BIM. Não poderia ser diferente 

uma vez que o conceito do BIM vem sendo desenvolvido desde as 

décadas de 60 e 70, já fundamentado em ideias da Engenharia 

Simultânea, da Gestão de Projetos e da Modelagem de 

Informações. Chegar ao nível tecnológico que temos hoje foi uma 

questão de tempo, pesquisa, trabalho e boa vontade. 

Queremos deixar claro, então, que o BIM não se caracteriza 

pelo mero uso das recentes tecnologias desenvolvidas para esse 

fim, mas pela correta introdução dos pilares que sustentam as 

vantagens que o conceito BIM traz para a construção civil. Não 
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basta usar a tecnologia, é preciso usá-la com processos adequados 

aos objetivos que ela permite atingir. 

A questão crítica que se coloca é que tais conceitos 

estiveram ao alcance de todos há vários anos para que as atitudes 

fossem desenvolvidas, mas é raro encontrar profissionais e 

empresas que os tenham incorporados aos processos de trabalho. 

Não chegamos a generalizar sequer os princípios de Engenharia 

Simultânea, quanto mais a pretendida Engenharia Integral. Enfim, 

estamos no caminho, mas ainda longe do pódio do BIM. 

A pergunta que resta para cada um é: temos a consciência 

de que muito do que estamos fazendo ainda não é BIM, embora 

esteja no caminho? 
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33. Semiótica 

March 29, 2015 

 

Vocês podem estar perguntando o que leva um profissional 

de Projetos a sustentar um agrupamento de textos dedicadas 

exclusivamente a Comunicação & Informações. Mais que isso, boa 

parte dos leitores podem estar céticos quanto ao título dado a este 

primeiro texto: Semiótica. 

Antes de explicar, deixe-me contar uma história... 

Era o ano 2000 e eu fui selecionado para apresentar um 

artigo num congresso internacional sobre Expressão Gráfica, o 

Graphica 2000 (veja aqui http://graphica2013.ufsc.br/ uma das 

últimas edições do evento). O título do artigo: "Padronização do uso 

de recursos de informática para projetos de Engenharia e 

Arquitetura" (vocês podem encontrar o artigo original na seção 

Download em www.reneruggeri.com). Feita minha apresentação de 

uns 20 minutos, saímos para um coffee break, quando então se 

dirige a mim um professor, provavelmente já aposentado, de uma 

universidade do Nordeste com o seguinte cumprimento: "parabéns, 

gostei de ver um engenheiro tratar de conceitos de semiótica com 

http://graphica2013.ufsc.br/
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tanta propriedade". Agradeci e fiquei pensando: o que é essa 

Semiótica? 

Nunca pude agradecer a esse professor pela bondade do 

ensinamento, pela profundidade e potencial do mesmo e pela 

sutileza da forma com que o ministrou a mim. Como uma frase bem 

colocada pode ter um potencial transformador! Esse é o espírito do 

mestre... 

Evidentemente, como bom curioso, fui atrás e descobri algo 

que mudaria minha forma de ver e pensar as coisas: a Semiótica. 

Em linhas grosseiras, a Semiótica é a ciência dos signos, a 

base da existência e do estudo das linguagens e de tudo que tem 

algum significado. O principal objeto de estudo da Semiótica é a 

semiose, que vem a ser o processo (natural e cultural), que conduz 

à formação das ideias e do entendimento. (Por favor, me perdoem 

os especialistas pelo rigor científico que reconheço não ter nesta 

área). 

A relação da Semiótica com a Comunicação é praticamente 

imediata e intuitiva. A relação das Informações com a Comunicação 

também. Portanto, a relação das Informações com a Semiótica está 

estabelecida. 

E porque aqui nesta coletânea? 

Prega-se que os Gerentes de Projetos devem investir a 

maior parte do seu tempo em Comunicação. Algo em torno de 90%. 

Os projetos técnicos de Arquitetura e Engenharia são 

documentos repletos de informações que buscam comunicar ideias, 

soluções, decisões, entendimentos. 

Conclusão óbvia: profissionais em Gestão de Projetos e em 

Desenvolvimento de Projetos de Arquitetura e Engenharia devem 

ser versados nos conceitos basilares da Semiótica, da Comunicação 
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e da Informação, afinal, são eles (os conceitos) que sustentam direta 

ou indiretamente as habilidades primordiais para o alto desempenho 

nessas áreas. 

A interpretação, que leva à compreensão, que leva ao 

entendimento, que leva à sistematização, que leva ao 

conhecimento, que leva à criação, que leva ao crescimento, que 

leva à visão, que leva ao plano, que leva à construção das 

mensagens, que leva à representação, que leva à comunicação, que 

torna comum todo o processo e abre um novo ciclo numa nova 

interpretação, ad infinitum. 

Conduzir esse processo é a essência da liderança, pois se 

trata de um movimento de crescimento coletivo, e a base sólida 

sobre a qual ele se desenvolve é a Semiótica e suas ciências afins. 
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34. O(s) universo(s) da comunicação 

April 8, 2015 

 

O modelo Emissor/Receptor do processo de comunicação é 

simples e largamente conhecido em diversas áreas. Nesse modelo, 

um emissor cria uma mensagem, codifica-a para ser transmitida por 

um meio de comunicação (canal) e, na sequência, um receptor a 

recebe e decodifica para compreendê-la. A clássica figura a seguir 

mostrar o processo. 

 

 

Imagem obtida no google imagens 

 

Este processo básico e simples, à medida que se aprofunda 

no seu estudo, incorpora uma série de outros elementos. Cada 

componente identificado na figura acima descortina um universo a 

ser conhecido. 
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Os componentes Emissor e Receptor costumamos, 

naturalmente, entender como indivíduos. Mas podem ser grupos de 

indivíduos e até mesmo animais ou máquinas. Sim, animais se 

comunicam e máquinas também. Portanto, aquela ideia de que o 

que difere o homem do resto dos animais é a comunicação existe 

em função da complexidade do processo de comunicação humana, 

que julgamos ser bem maior que a dos demais emissores e 

receptores (daí a diferenciação). Imaginem o quanto há para se 

aprofundar no estudo de tudo o que existe enquanto emissores e 

receptores de mensagens num processo de comunicação. 

A Codificação e Decodificação abrem caminho para o 

campo de estudo das linguagens. Não devemos limitar este campo 

às linguagens orais ou escritas. Pelo contrário, há outras formas de 

linguagens muito importantes como a gráfica, a corporal e outras. 

Associados ao estudo das linguagens estão uma infinidade de 

temas como cultura, idiomas, história, linguística, entre outros 

tantos. 

Pensemos agora nos relacionamentos existentes entre 

Emissor/Receptor e Codificação/Decodificação. Se cada 

componente do processo básico já permite vislumbrar um universo 

diferente, conhecer as relações entre estes universos de 

conhecimentos é um desafio ainda maior. 

Mas não ficamos por aqui, há ainda o elemento Meio de 

Comunicação (em diversas ilustrações desse modelo do processo 

de comunicação aparece também como Canal de comunicação). 

Esse componente do processo permite sua exploração tanto no 

aspecto tecnológico quanto no científico teórico e, então, constitui 

outro campo de estudo. 
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Se pararmos para pensar da correlação entre Canal e 

Codificação/Decodificação não será difícil compreender que esta 

correlação (no caso da comunicação humana) é mediada pelos 

sentidos (visão, tato, olfato, etc.). Aqui reside o conceito de 

percepção e o mundo físico entra em contato com o mundo 

psicológico. Institui-se a imprecisão, a incerteza e a relatividade ou 

subjetividade no processo de comunicação. 

Os Ruídos entram em cena neste processo assumindo a 

responsabilidade pelas falhas de comunicação. Embora o termo nos 

remeta normalmente à ideia de barulho, no processo de 

comunicação ele encerra um significado bem mais geral. Trata-se 

de tudo que interfira no processo de transmissão da mensagem. 

Considerando que comunicar vem de "tornar comum", os Ruídos 

podem ser inclusive ocorrências mentais que de uma forma ou outra 

dificultem a transmissão das mensagens. Assim, o estudo dos 

Ruídos é um desafio com o qual devemos nos ocupar. 

Enfim, chegamos à Mensagem como o componente final 

que surge na ilustração usada acima. Ela é, do ponto de vista do 

processo de comunicação, a razão de ser de tudo. A ausência de 

qualquer dos componentes torna o processo incompleto por faltar 

um dos seus elos, mas a ausência da mensagem o torna vazio. A 

Mensagem é o objeto da comunicação, é aquilo que é trabalhado e 

para a qual tudo é preparado. Emissor e Receptor estão focados 

nela; os Códigos usados são escolhidos adequadamente a ela; o 

canal ou Meio de Comunicação é selecionado para dar 

confiabilidade à sua transmissão; os Ruídos, embora inevitáveis, 

são monitorados para não a distorcerem. 
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Afinal, se comunicação é o processo pelo qual se "torna 

comum" alguma coisa, a Mensagem é aquilo que se torna comum 

ao final de uma boa comunicação. 

O estudo dos temas relacionados à construção de 

mensagens é, portanto, quase que uma obrigação de qualquer 

profissional que tenha seu trabalho diretamente ligado à 

comunicação. 
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35. O que não sabe que não sabe 

May 2, 2015 

 

O título deste texto pode parecer um trocadilho, mas na 

realidade é uma questão bastante séria. Você verá por que! 

Já parou para pensar em tudo que você sabe? Todo o 

conhecimento adquirido nas escolas, em casa, na rua, com amigos 

e até na igreja... Não apenas aquele conhecimento formal, mas as 

habilidades que você desenvolveu com base na sua experiência de 

vida. Junte tudo o que você conhece, tudo o que você sabe fazer, 

tudo o que você já ouviu falar... Certamente é muita coisa! Por mais 

que você se considere pouco desenvolvido, ainda assim, se você 

parar para pensar, verá que sabe muita coisa. 

Mas você também tem consciência de muita coisa que você 

não sabe. São temas que você ouve falar, assuntos dos quais você 

já viu alguma coisa, mas que no conjunto não lhe dão segurança 

para dar alguma opinião consistente. Por exemplo, todos sabemos 

que existem teorias avançadas sobre a origem e o destino do 

universo, mas poucos são os que se habilitam a discutir tal assunto 

seriamente. Pense em todos os temas que você sabe que existem, 
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mas não se considera apto ou competente para lidar com eles. 

Certamente também é muita coisa! 

Agora lhe pergunto, se juntar tudo o que você sabe com 

tudo o que você tem consciência que não sabe, teremos o conjunto 

completo de tudo o que há para saber? Pense bem... 

Provavelmente você estará tentado a dizer que não, há 

muita coisa ainda além desses dois conjuntos de conhecimentos. Se 

você tende a responder que sim, que a união dos conjuntos 

resultará em tudo o que há para se saber, então das duas uma: ou 

você é uma sumidade, ou você não tem consciência da sua 

ignorância. Esta é a situação em que você não sabe que não sabe! 

Mas ela ocorre camufladas em muitas situações e, às vezes no dia a 

dia, nem percebemos nossa ignorância. 

 

"Ignorar a própria ignorância é a doença do ignorante." 

Amos Alcott 

 

Focalize agora num tema que você domina! Um bom 

cabeleireiro certamente conhece muito de cabelos e produtos para o 

cabelo. Um físico ou engenheiro nuclear talvez domine os conceitos 

para a construção de um acelerador de partículas. Um publicitário 

domina as questões relativas ao comportamento do mercado ou dos 

consumidores. E você? Certamente há um tema que você domine 

bem (para sua idade, sua vivência, suas possibilidades). Você 

saberia dizer até quanto você conhece desse assunto? Você 

conhece menos de 50% do que há sobre ele ou mais de 50%? Você 

acha que beira os 100% de conhecimento sobre esse seu tema? Ou 

você acha que por mais que você conheça, não passa de uns 20%? 

Você consegue ter essa consciência sobre um tema do seu 

domínio? É bem provável que não... Você não consegue afirmar 
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categoricamente quanto do todo representa seu conhecimento sobre 

o tal tema. 

E sobre os demais temas que você conhece 

razoavelmente? Até onde você admite saber sobre isso? Metade, 

um terço, uma pequena parte, quase nada? 

Perceba que mesmo pensando apenas nos dois conjuntos 

iniciais (o que você sabe e o que você tem consciência que não 

sabe), se você for rigoroso na sua análise vai acabar concluindo que 

você não tem exatamente consciência de até onde você sabe ou 

não das coisas. Provavelmente você não consiga ter essa 

consciência nem mesmo nos temas que você domina relativamente 

bem. 

Ou seja, é fato incontestável que vivemos todos 

administrando nossa ignorância. E é bem provável que ao fazer 

isso, nas questões mais cotidianas, não tenhamos por costume 

pensar na possibilidade de existir algo que nem sequer cogitemos. É 

difícil pensar considerando o fato de que não temos consciência de 

nossa ignorância. Mas é relativamente fácil concluir que 

provavelmente nossa ignorância sempre será maior que nosso 

conhecimento. 

Há um ditado, salvo engano oriental, que diz "o sábio sabe o 

que ignora". Ou seja, para ser sábio não é preciso ter todo o 

conhecimento, mas é fundamental que você tenha consciência da 

ignorância. Até mesmo nos temas que você domina, é importante 

que você tenha segurança sobre até onde vai o seu conhecimento. 

Para ter essa segurança, é preciso que você tome consciência da 

ignorância. Ter essa consciência significa tão somente admitir a 

existência de coisas que estão além da sua capacidade atual. 
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Admitir que exista algo que eu não saiba que existe é um 

bom começo para mudar a forma de ver e ouvir o mundo, a forma 

de senti-lo e de me comunicar com ele. Quando algo parece sem 

nexo, pode ser que nós não fomos capazes de entender, mas pode 

ser sem nexo mesmo. Sempre podemos estar certos ou errados. 

Em nome de nosso domínio sobre certos assuntos ou 

situações, muitas vezes somos levados a tomar decisões com 

segurança, até que acontece algo inesperado causado por uma 

ocorrência que nem imaginávamos ser possível. Erramos! Aí então 

tendemos a dizer que isso era imprevisível. Ora, nós é que não 

fomos capazes de prever e nos antecipar ao evento que certamente 

deu indícios anteriores. Não soubemos avaliar nossa ignorância 

porque sequer fomos capazes de perceber os indícios. Não fomos 

observadores respeitosos do mundo. Nosso conhecimento do 

assunto ou situação nos induziu a sermos prepotentes, arrogantes 

com nós mesmos. Desdenhamos da ignorância que faz tanto parte 

de nós quanto nosso conhecimento. A ignorância não é um vazio, 

ela está lá. Só precisamos aprender a viver com essa consciência. 

Quando decidimos não apenas com base no que sabemos, nossas 

decisões carregam também nossa ignorância. Quantas vezes 

decidimos equivocadamente por não termos a capacidade de 

melhor análise? E quantas vezes fazemos isso (achando que 

estamos corretos) sem ter a consciência de nossa incapacidade? 

Sem apelo a religiosidade, mas como recursos de 

expressão de ideias, recorro à seguinte alegoria: se fomos feitos à 

semelhança de Deus, em teoria, temos a capacidade da onisciência. 

Mas não temos a menor noção de quão diminuta é a parcela que 

usamos dessa capacidade. Milhões de neurônios cujas 

combinações e arranjos são quase infinitos. Usamos uma pequena 
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parte enquanto a grande massa de capacidade descansa de não 

fazer nada. 

E para piorar costumamos admitir que a diminuta parte do 

outro é ainda menor que a nossa, como se isso nos engrandecesse. 

De tão grandiosos, esquecemos de lembrar que não sabemos que 

não sabemos e vivemos descansando os neurônios que nos fariam 

concluir que a sabedoria é humilde. 
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36. Quem cala não necessariamente 

consente! 

May 5, 2015 

 

"O silêncio também fala e muito! O silêncio pode falar mesmo quando 

palavras falham." 

Osho 

 

Todos conhecemos o ditado que diz que "quem cala 

consente". Apresento, então, uma frase que coloca isso em cheque: 

"o silêncio é um texto fácil de ser lido errado" (A. Attanasio). Coloca 

em cheque porque deixa a dúvida sobre o silêncio e não a certeza 

da concordância ou do consentimento. 

Obviamente, o primeiro ditado firma-se no fato de que na 

comunicação entre duas pessoas raramente há um silêncio no seu 

sentido absoluto. Boa parte da comunicação entre duas pessoas é 

feita não pela via oral, mas pela via corporal. Isso mesmo, o corpo 

fala mais que a boca. Por isso, não é raro que nem precisemos nos 

expressar oralmente para responder a alguma mensagem. Ou seja, 

a palavra silêncio no primeiro ditado refere-se tão somente ao 

silêncio oral, já que o corporal é muito difícil de ser obtido, uma vez 
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que nossas reações corporais muitas vezes são inconscientes. Mas 

nem mesmo assim o silêncio se confunde com uma afirmação. Um 

simples balançar da cabeça (comunicação corporal) pode 

transformar o silêncio num sim ou num não explícitos. Outros sinais 

corporais podem trazer um sim ou um não velado, mesmo que 

oralmente haja uma informação conflitante. É o que poderíamos 

chamar de "concordar da boca pra fora" porque mentalmente 

discordamos, ou vice-versa. 

Já na segunda frase, o silêncio é revestido por uma aura de 

dúvida. Talvez essa situação seja mais comum. Chegamos a ficar 

nervosos com a falta de feedback numa comunicação. Isso é 

compreensível quando consideramos que raramente ficar na dúvida 

é nosso objetivo quando iniciamos um processo de comunicação. O 

descontentamento de não atingir o objetivo de nossa comunicação é 

evidente. Assim, a interpretação do silêncio da outra parte pode ter 

muito mais do nosso próprio interesse do que da resposta da parte 

que não se pronunciou. 

 

 

Imagem do google imagens 

 

Se o silêncio for entendido como um "vazio de informação", 

então interpretá-lo é logicamente impossível. Na realidade o que 

fazemos mental e até inconscientemente é inferir o conteúdo do 
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silêncio com base em outras informações adjacentes a ele. 

Podemos observar a linguagem corporal momentânea, considerar 

informações históricas na construção do contexto da comunicação, 

considerar características conhecidas do interlocutor, etc. Ou seja, 

no fundo, tentamos atribuir um conteúdo ao silêncio. 

O silêncio é a falta ou falha de feedback num processo de 

comunicação e, portanto, nos impede ou dificulta atingir o objetivo 

do processo. Impede-nos de tornar comum o conhecimento ou as 

informações trocadas na comunicação. Mais que isso, impede que 

os comportamentos, decisões e atitudes subsequentes à 

comunicação sejam influenciados por ambas as partes (emissor e 

receptor), carregando muito mais daquele que se ocupou de dar 

conteúdo ao silêncio. 

Ou seja, quando respondemos com algum tipo de silêncio, 

estamos na realidade deixando que a outra parte complete o 

processo de comunicação com conteúdo próprio, com suas 

interpretações e com as informações adjacentes que escolher. 

 

 

Imagem do google imagens 

 

Quando optamos deliberadamente pelo silêncio, temos, 

então, responsabilidade parcial pelo resultado da comunicação. 
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Optamos por deixar que nosso silêncio fosse preenchido pela outra 

parte. 

Quando o silêncio não é deliberado, ou seja, quando a 

resposta a uma mensagem não é dada porque houve alguma falha 

no processo de comunicação que impediu que a feedback chegasse 

à outra parte, aí sim temos o silêncio na comunicação. 

A questão recai então sobre a determinação de qual tipo de 

silêncio temos à frente: o deliberado ou o devido à falha do 

processo? 

Atualmente, com todos os meios de comunicações que nos 

estão disponíveis, é difícil admitir que numa comunicação corriqueira 

tenhamos o caso de falha do processo. Podemos não ter o retorno 

em tempo hábil, mas dificilmente as mensagens não chegam ao 

destinatário. 

Em qualquer caso, se deliberadamente ou por falha do 

processo, o fato é que atribuir conteúdo ao silêncio de outrem é uma 

responsabilidade que uma das partes assume quase que 

isoladamente. Digo quase porque a outra parte, se opta por um 

silêncio deliberado, está de certa forma autorizando que o seu 

silêncio seja preenchido à revelia de sua manifestação. Assim, 

mesmo não participando da construção do conteúdo para o silêncio, 

delibera por autorizar essa construção e, então, tem sua parcela de 

responsabilidade pelo resultado da comunicação ainda assim. 
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Portanto, quem cala se esquiva da responsabilidade de 

agregar conteúdo à comunicação. Como a comunicação pressupõe 

no mínimo duas partes, a responsabilidade sobre ela é sempre 

dividida. Silenciar é, então, abrir mão da oportunidade de agregar 

conteúdo e, mais que isso, abrir mão da influência que poderia 

exercer sobre a outra parte se atribuísse conteúdo de qualidade à 

sua resposta. 

Assim, quem cala não necessariamente consente, mas 

certamente se esquiva! 
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37. A essência de um empreendimento pode 

vir de uma flor 

May 22, 2015 

 

Todos podem ver em meu perfil no site 

(www.reneruggeri.com) que sou engenheiro e ganho a vida 

sobretudo com engenharia. O fascínio pelo complexo já me aguçava 

desde moço (não que eu esteja tão velho assim) e o complexo é 

vizinho da imprevisibilidade, razão pela qual sempre fui afeito aos 

desafios intelectuais e profissionais. Não me refiro a joguinhos e 

charadas, porque estes são exercícios e não desafios. Os desafios 

se caracterizam pela produção de um resultado, quase sempre tão 

complexo quanto o processo necessário para obtê-lo. 

Mas desde criança sempre fui também expectador da arte. 

Não me sinto conhecedor do tema para emitir críticas, mas 

obviamente tenho minhas preferências estéticas. Entretanto, minhas 

preferências nunca me impediram de apreciar com bons olhos 

aquilo que não me agrada. A intenção está sempre além do 

sentimento imediato da percepção. A busca da compreensão pode 

ser tão prazerosa quanto a apreciação pura do que tem nossa 

predileção. 
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Meu ponto de vista leigo me permite colocar a arte no 

mesmo pacote que outras manifestações culturais, folclóricas, 

religiosas, etc. Minha percepção é de que todos eles têm algo em 

comum: são manifestações das profundezas da alma, da cultura ou 

do pensamento de uma pessoa ou grupo. 

 

Mas volto ao início deste texto e pergunto: o que isso tem a 

ver com a engenharia que me ocupa grande parte da vida. A 

resposta: nada e tudo! 

 

Nada porque são universos que se embarram tênue e 

esporadicamente. Mas tudo porque sou eu que estou ali, em ambos. 

Eu não me separo de mim mesmo, afinal, não é à toa que somos 

indivíduos. In-divíduos, não divisíveis. 

 

Dada minha bagagem profissional em gestão de projetos 

(mais especificamente e experiência com gestão de projetos no 

terceiro setor), tive a grata oportunidade de conviver diversos 

pequenos períodos com músicos, artistas plásticos, educadores e 

profissionais de áreas ligadas à arte, patrimônio, cultura, turismo, 

história etc. Essa troca de experiências, pontos de vista, respeito e 

admiração pessoal e profissional é transformadora. 

 

Raramente uma conversa com outro profissional de nossa 

área de atuação pode nos transformar como o contato com outros 

universos tão diferentes dos nossos. Sempre podemos nos 

desenvolver com nossos pares de profissão, produzir pequenas 

evoluções nos entendimentos, convicções, opiniões, etc., mas 
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raramente classificaríamos essas experiências como 

transformadoras. 

 

Ninféia Gigante, Foto: Maria Sonia Madureira de Pinho 

 

Hoje, ao observar uma foto, tirada por uma arte-pedagoga, 

de uma linda flor que cresceu fora do seu habitat natural, a partir da 

iniciativa de um artista plástico que cultiva seu jardim, me lembrei de 

uma música gravada pelo saudoso Emílio Santiago que canto por 

dois dias sempre que a escuto eventualmente ("sem espinhos uma 

flor, que tem seu cheiro e o meu", Perfume Siamês). Some-se a isso 

meu atual envolvimento com discussões na área de turismo, projeto 

de engenharia para a área de saúde, estudos relativos às 

transformações nas práticas profissionais oriundas da realidade 

virtual acessível no dia a dia e a finalização do meu novo livro. Uma 
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efervescência! Acabei por pensar numa coisa e resolvi registrar 

nesse pequeno texto. 

Se almejamos o entendimento das coisas e queremos 

incorporar isso em nossa forma de viver e, ainda, se entendemos 

que nossa interação com o mundo se dá através das manifestações 

de cada um ou mesmo da natureza, somos, então, levados a buscar 

correlações mais profundas e gerais entre as manifestações. A luz 

do conhecimento brilha mais forte na profundidade desses 

entendimentos. Está aí a complexidade! E o caminho, mesmo que 

pouco estruturado cientificamente, que chega mais perto de tocá-la 

consistentemente é a arte. Podemos não conseguir exprimi-la, mas 

através da arte é possível percebê-la. 

Meu conselho, se é que me credencio para tal: invistam 

tempo apreciando a arte em qualquer das suas formas. Alguns 

podem achar meio "viagem", como se diria na gíria. Mas se não 

formos capazes de viajar na arte dos outros, nunca seremos 

capazes de fazer arte em nosso próprio campo de ação. Ou seja, 

nunca seremos capazes de ir a fundo naquilo que ocupa a maior 

parte do nosso tempo e intelecto. 

Agora posso tomar um café e voltar para a planilha de 

custos de um trabalho. E vou olhá-la com outros olhos, revigorados 

pela flor que, graças ao artista que a desafiou e à fotógrafa que a 

mostrou, revelou que sua essência está além do seu habitat. E fico 

pensando, qual a essência do empreendimento a que estou me 

dedicando no momento? 

Você, meu colega, saberia dizer, nem que por exercício, 

qual a essência do seu empreendimento? 
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38. A miopia dos casos particulares, nossas 

dúvidas e certezas 

June 19, 2015 

 

O míope não consegue ver muito além de uma pequena 

distância. A hipermetropia é o contrário, ela impede de enxergar de 

perto. 

A ciência, seja ela em qualquer área do conhecimento, é 

baseada em modelos e teorias que traduzem em certo aspecto os 

fenômenos naturais ou sociais. É a lente através da qual olhamos 

para os fenômenos a fim de entendê-los, "enxergá-los". Para 

fenômenos mais simples, reduzidos a um pequeno contexto de 

condições, uma lente pra enxergar de perto. Para grandes e 

complexos fenômenos, lentes pra enxergar bem longe. 

Não há uma teoria que explique tudo no universo (físico e/ou 

social). Ou seja, não há uma lente que funcione, na prática, tanto 

pra longe quanto pra perto. E, assim, somos obrigados a entender o 

mundo por partes, embora possamos percebê-lo em sua 

complexidade. A percepção é pré-condição para a compreensão, 

mas uma não garante a outra. 
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Sabemos de vários casos de teorias que nasceram para 

fenômenos relativamente simples e que se mostraram bastante 

abrangentes. Lembram-se da história da maça que caiu e acabou 

explicando os movimentos dos corpos no universo? Por mais que 

possa ser lenda, retrata bem o que acabamos de dizer. 

Mas sabemos também que grandes teorias acabaram sendo 

consideradas casos particulares, simplificações, de alguma 

formulação ainda mais abrangente e complexa. As teorias de 

Einstein englobaram uma série de fenômenos num mesmo modelo 

teórico, inclusive os que já eram explicados segundo teorias 

anteriores. 

Situações semelhantes às citadas acima (aplicada aos 

fenômenos físicos) existem também em outras áreas do 

conhecimento. Freud, por exemplo, englobou uma série de 

explicações numa formulação mais abrangente em sua teoria. 

Modelos socioeconômicos puristas já demonstraram sua inaptidão 

para traduzir os comportamentos de mercados e sociedade em 

quaisquer condições. 

Nenhuma teoria ou modelo é capaz de abranger tudo. O que 

pretendemos fazer é expandir as fronteiras das teorias e modelos, 

mas dificilmente unificaremos tudo. A unificação da compreensão do 

universo (físico e não físico, afinal tudo é universo) segundo uma 

única teoria com seus modelos é tarefa divina. Ainda estamos bem 

longe disso, se é que seja atingível. 

Assim, nos contentamos em usar sempre casos particulares, 

ou seja, teorias válidas para alguns fenômenos, em certas 

condições e as vezes válidas durante algum período apenas. Essas 

simplificações são necessárias para que nossas teorias e modelos 

sejam inteligíveis e aplicáveis corriqueiramente. Já dizia meu xará, 
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"divide as dificuldades que tenhas de examinar em tantas partes 

quantas for possível, para uma melhor solução."  (René Descartes). 

O que muita gente esquece é que ele não disse que não era preciso 

juntar novamente depois. 

E é aí que está a armadilha do nosso conhecimento. 

Aprendemos que tais teorias governam os fenômenos, mas 

esquecemos de dar ênfase às condições ou contextos em que são 

válidas. Incorporar a compreensão dessas condições que contornam 

os fenômenos e conformam as teorias é tão crucial quanto as 

próprias teorias. As vezes podem ser até mais cruciais que elas. 

E isso vale desde os conhecimentos formais consolidados 

nos ensinamentos de mestres, quanto naquele conhecimento 

cultural apropriado pelas pessoas no dia a dia, na convivência. 

Pense no linguajar local, nas expressões idiomáticas, nas gírias, etc. 

São conhecimentos que fora de contexto perdem completamente 

sua validade ou aplicação. Pior que isso, podem causar 

entendimentos equivocados e as consequências disso. 

Costumo perguntar aos colegas: "rola" uma bebida? 

Ninguém ainda tentou empurrar uma garrafa deitada no chão. A 

aplicação da gíria "rola" é válida neste contexto. 

Palmeirenses e corintianos não se "bicam"! Mas torcem 

juntos pela seleção brasileira. A rivalidade não é válida em qualquer 

contexto. 

Ricos odeiam pobres! Em que condições isso nos foi 

colocado? É válido em qualquer circunstância? Políticos são sempre 

desonestos? O povo não é corrupto? Políticos não vieram do povo? 

Água ferve a cem graus e congela a zero graus! Em 

qualquer condição de pressão? 
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O correto é dormir oito horas por dia, para qualquer um? 

Açúcar ou sal fazem mesmo tanto mal quanto se prega? 

Pense bem e verá que quase tudo que usamos por 

pressupostos para criar nossas convicções não é plenamente válido. 

Ou seja, nossas convicções são mais frágeis do que imaginamos. E 

são elas que sustentam nossos conceitos e preconceitos. 

Usar concepções de menor alcance é necessário, pois os 

casos particulares são essenciais para nosso dia a dia. Mas ter 

sempre em mente o contexto ou abrangência limitados delas é tão 

ou mais importante, sobretudo quando trabalhamos com sistemas 

que possuem grandes interfaces. É nas interfaces que a confusão 

se instala. E é por causa dessa confusão que os grandes problemas 

surgem. 

Essas interfaces podem estar relativamente distantes 

porque algumas teorias são bastante abrangentes e persuasivas. 

Esta abrangência beneficia a aplicação da teoria, mas a distância 

das fronteiras torna as interfaces mais difíceis de serem percebidas. 

Nestes casos, as teorias são míopes, pois têm dificuldade de ver 

suas fronteiras. Ou seja, usamos casos particulares e, como não 

enxergamos as fronteiras com facilidade (pois não fomos treinados a 

considerá-las com a mesma atenção e clareza que dispensamos à 

própria teoria), acabamos por ter o horizonte embaçado. 

O contrário é também válido. Teorias que tendem a explicar 

quase tudo e, portanto, têm fronteiras muito distantes, correm o risco 

de não enxergar condições simplificadoras numa aplicação 

específica. Lembram da história de caçar mosquito com arma para 

caçar elefante? Mosquito voa e elefante não. Mesmo alterando o 

porte da arma você não pegará o mosquito, porque não se caça 

mosquito com arma para a animal que anda. Esse é um daqueles 
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casos em que diminuir o porte não é suficiente, é preciso trocar o 

modelo, pois as condições são essencialmente diferentes. Nesta 

prática, a teoria é literalmente outra. E você só percebe isso se 

conhecer bem as fronteiras. 

Enfim, mais que conhecer bem as teorias que lhe são 

necessárias no dia a dia (profissional, sobretudo), é preciso 

conhecer os limites dessas teorias, suas condições simplificadoras. 

Muito do que sabemos (e é muito mesmo) está baseado em teorias 

particulares. Assim, do ponto de vista científico-profissional somos 

todos míopes. A questão é saber qual o grau de nossa miopia em 

cada trabalho que fazemos. Não há oftalmologista que possa fazer 

esse exame. É um caso de autoexame. 

Por outro lado, grandes teorias costumam ser tão 

abrangentes e complexas que perdem sua praticidade para 

aplicações em casos cotidianos. Neste aspecto, expandir demais as 

fronteiras pode ser também prejudicial para sua prática profissional. 

Você tentará caçar mosquito com arma para elefante. Mas repare 

que isso não quer dizer que não seja válido expandir 

conhecimentos. 

É preciso dosar seu conhecimento. Expandi-lo sempre de 

forma consciente. Sobretudo é preciso ter consciência das fronteiras 

dentro das quais seu conhecimento é válido. Aplicar o conhecimento 

correto nos fenômenos que estão dentro das fronteiras corretas. E 

como as fronteiras são nebulosas (pois somos todos míopes), é 

preciso duvidar sempre de nossa própria opinião, o autoexame é 

permanente. 

Afinal essa é a essência do desenvolvimento: a dúvida. 

Valorize suas dúvidas, muito mais que suas certezas. As perguntas 

sempre vêm antes das respostas. 
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39. A realidade é uma construção coletiva 

September 24, 2015 

 

Sabemos pelo estudo da Semiótica (veja o texto sobre 

semiótica) que as interpretações que construímos das coisas que 

ocorrem à nossa volta são feitas a partir da percepção dos signos 

que nos são apresentados nos contextos que experimentamos. Há 

nesse fenômeno vários aspectos importantes. 

 

 Primeiro: a existência dos signos como 

intermediários entre as coisas e nós. 

 Segundo: a ideia de que os signos são percebidos, 

ou seja, tomamos consciência deles através da 

percepção, dos sentidos que possuímos (tato, olfato, 

visão, etc.). 

 Terceiro: o fato de que as interpretações que 

produzimos são individuais, subjetivas, porque 

internalizamos as informações que nos passa o 

signo através da percepção dele. 

 Quarto: todo esse processo é experimentado, ou 

seja, surge a partir da experiência sensorial vivida e 
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das ideias formuladas ou organizadas em torno 

dessa experiência. 

 

É impressionante o que decorre disso tudo! 

Se os contextos são percebidos de forma diferente por cada 

indivíduo, e isso é fato porque cada um possui mais ou menos 

habilidade para cada sentido, então as percepções e interpretações 

são diferentes. Ou seja, experiências de um mesmo contexto são 

diferentes para cada pessoa e levam a interpretações diferentes. É 

claro que podem ser diferenças mínimas em situações bem simples, 

mas nas complexas, o resultado interpretativo de cada indivíduo 

pode ser muito diferente do de outro. 

O conjunto das experiências vividas por uma pessoa 

responde pela construção das suas interpretações e acumula-se a 

cada nova experiência. Assim, a rigor, cada pessoa vivencia o 

mundo de uma forma diferente, o que nos levaria a concluir que o 

mundo de cada pessoa é diferente. Isso precisamente é fato, pois 

cada pessoa conhece do mundo apenas a percepção que teve ou 

tem dele. Ou seja, a rigor cada pessoa tem seu próprio mundo. 

Até aqui tudo bem, parece não haver grande novidade. 

Mas esse fenômeno deixa claro também que ninguém pode 

garantir que sua interpretação traduz o que de fato é o mundo, pois, 

o que conhece (ou ao menos diz que conhece) não passa de uma 

subjetividade. Isso já pode ser um pouco mais difícil de aceitar, mas 

pensemos bem... Uma pessoa "louca" é uma pessoa que percebe e 

interpreta o mundo de uma forma peculiarmente própria. 

Individualmente somos então todos "loucos". 

O que torna possível nossa convivência segundo 

parâmetros coletivamente aceitos? Isso corresponde a perguntar: o 
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que nos coloca em condições de conviver mutuamente se o mundo 

de cada um é diferente do outro? 

A resposta está naquilo que podemos aceitar ser congruente 

entre as interpretações de cada um. Mas, para descobrir essas 

congruências somos levados a nos comunicar e isso implica em 

submetermo-nos a novas experiências perceptivas e novas 

interpretações. A comunicação entre as pessoas é um intenso 

processo sígnico repleto de percepções e interpretações individuais 

de ambas as partes. A comunicação nos permite estabelecer 

alguma harmonia entre os "mundos" dos que se comunicam. 

Lembremos que o isolamento nos enlouquece, porque nos é 

impossível encontrar harmonia sozinhos. Precisamos dessa base de 

entendimento comum, compartilhado. 

O que nos leva a estabelecer este equilíbrio é a aceitação 

de algumas interpretações comuns que passam a ser referencial 

coletivo. A partir dessas interpretações comuns, começamos a 

entender o mundo segundo alguns pontos de vistas coletivamente 

aceitos e que nos permitem manter uma convivência equilibrada e 

harmônica com os demais. Esse conjunto de interpretações 

compartilhadas com os demais e aceitas por todos é o que podemos 

chamar de realidade. 

A realidade nada mais é que uma interpretação do mundo 

(pois tudo o que temos dele são interpretações dos sinais que ele 

nos oferece) que compartilhamos e aceitamos conjuntamente, 

coletivamente. A partir dessa harmonização, estabelecemos nossa 

conduta e nossa forma de entender o mundo. Alterar essa 

interpretação coletiva, compartilhada e aceita, significa romper 

paradigmas e estabelecer um novo patamar de concordância sobre 

como devemos entender o mundo. Ou seja, significa internalizar 
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experiências com base nas vivências de outros e passadas a nós 

através da comunicação, ou seja, através de signos. Trata-se de um 

processo puramente semiótico. A construção desse conhecimento é 

um processo puramente semiótico. 

Enfim, o que chamamos de realidade nada mais é que uma 

construção de um entendimento coletivo. E isso nos coloca numa 

condição de igualdade e dependência mútua que pode mudar nossa 

forma de entender o mundo. 

Rompemos paradigmas quando entendemos que o que 

chamamos de "meu mundo" talvez tenha mais dos outros do que de 

nós mesmos. 
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40. O nascimento do líder 

February 5, 2015 

 

Outro dia, numa conversa de fim de semana com meu pai e 

um amigo dele, foi inevitável falar da situação do país (política, 

economia, cultura etc.). É claro que estas conversas são sempre 

acaloradas, mas, entre amigos, esse calor nunca é partidário. 

Pois bem, os personagens que circularam nas nossas 

colocações foram as pessoas que ocupam hoje (ou ocupavam 

recentemente) cargos de imenso poder no país ou nas grandes 

empresas brasileiras. 

Mas isso foi apenas o contexto. Um dos temas que nos 

deteve foi a constatação de que há uma carência de bons grandes 

líderes no nosso país. Neste ponto começamos a discutir sobre 

como surgem os líderes. Lembramos alguns exemplos e 

procuramos (com grande dificuldade) encontrar, entre os 

personagens nacionais "da moda", alguém que pudéssemos 

classificar como um grande líder nacional. Acho que foi nesse ponto 

que constatamos a carência. 

Neste processo, opiniões de um lado e outro, desenvolvi 

uma análise despretensiosa, mas que me agradou e resolvi 
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compartilhá-la aqui. Espero que eu consiga, afinal não terei a 

contribuição dos companheiros de conversa que sempre é muito 

importante. 

Como não poderia deixar de ser, analisei a questão do líder 

pelo viés da comunicação, partindo de um conceito fundamental 

nesta área: comunicação é um processo de influenciamento. 

Qualquer um que se comunica tem por objetivo (consciente 

ou não) influenciar a outra parte. Toda informação que passamos a 

alguém altera-lhe o estado de consciência imediatamente anterior. 

Num processo comunicacional, as partes envolvidas estão em 

constante metamorfose (ouvíamos Raul Seixas um pouco antes 

desta conversa...rs...). Evidentemente, a mudança ocorrida em cada 

parte depende de como ela interpreta as informações recebidas. A 

interpretação é um processo extremamente subjetivo, embora 

dependa de como foram emitidas as informações pela outra parte. 

Assim, a parte que sofre grande influência acaba sendo 

liderada pela parte que influencia. E isso é natural que ocorra. Todos 

nós somos influenciados a vida inteira e o tempo todo por tudo 

aquilo com que nos comunicamos e por toda a informação que 

recebemos. Afinal, como se sabe, "o homem é produto do meio". 

Não é à toa que o poder está associado aos meios de comunicação. 

A forma de construir as mensagens está diretamente ligada ao tipo 

de influência que se tenta exercer. Controlar essa forma de passar 

informações lhe dá certo controle da influência exercida. 

Mas os grandes líderes aparentemente não estão sujeitos a 

essa influência, pois possuem e emitem opiniões inovadoras, 

comportam-se de alguma forma diferente das massas, criam um 

discurso diferenciado que parece contemplar e modificar tudo o que 

acreditamos. Os grandes líderes nos influenciam por nos dar uma 
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nova forma de ver as coisas e, de modo geral, temos ampla abertura 

para essas novidades que indicam alterações em coisas que não 

nos agradam. Assim, recebemos a influência com certo prazer e 

passamos a tentar exercê-la sobre os demais, criando a corrente de 

influência do líder. 

Ora, líderes são serem humanos como nós e certamente 

sofrem influências do meio também. Mas de alguma forma, o líder 

aprende a lidar com o processo comunicacional no sentido de fazer 

a influência que exerce ser maior que a que recebe, senão maior, 

pelo menos mais perceptível. Portanto, o nascimento de um líder 

parece estar ligado ao domínio que ele passa a ter do processo 

comunicacional. 

O líder passa a existir quando ele vence a barreira de ser 

influenciado apenas e passa a participar no processo 

comunicacional dominando o aspecto da influência. Isso não 

significa que ele não seja influenciado, pois isso e inevitável. Mas 

significa que ele passa a ter uma visão e uma consciência do 

processo de tal modo que o utiliza para ser mais eficaz na influência 

que exerce sobre os demais e aproveitar as que recebe para 

reforçar sua posição. E isso, por algum motivo provavelmente 

relacionado com a história de vida do líder, ele faz naturalmente e 

conscientemente. 

Há um detalhe interessante! Analisemos os grandes líderes 

da história e veremos que, embora dominassem o processo de 

comunicação (através da oratória, escrita, ações, etc.), se tornaram 

grandes líderes pelo que fizeram efetivamente e não apenas pelo 

que disseram ou mostraram. 

Reparemos que o processo de influência finaliza com a 

alteração de comportamento, atitude ou ação do influenciado. 
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Assim, ninguém se torna líder pelo discurso, mas pela ação que o 

discurso provoca. A liderança começa pela comunicação, mas se 

concretiza nas ocorrências derivadas dela. Os grandes líderes têm 

essa consciência e monitoram os acontecimentos até perceberem o 

desenrolar da sua ação influenciadora. 

Talvez seja essa a causa da ausência de grandes líderes. 

Não é o fato de não haver discurso, nem o fato dos discursos não 

serem compreendidos. A questão é que os discursos não estão 

sendo suficientes para alterar comportamentos, atitudes e ações. 

Enquanto não houver influência na coletividade, comportamentos, 

atitudes e ações continuarão sendo individuais. Isso pode mudar a 

vida de uma pessoa, mas não a de um grande grupo ou uma nação. 

Isso nos leva a um segundo ponto de discussão além do 

nascimento de líderes: a necessidade que temos deles enquanto 

coletividade. Mas isso é outra conversa... 
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41. O que diz a data de um documento? 

December 29, 2014 

 

Há alguns dias tive que recorrer a alguns documentos 

criados anos atrás para remodelá-los a uma nova realidade em um 

empreendimento. 

A análise dos documentos antigos mostrou algumas formas 

de organizar certas informações que nos dias atuais tratamos de 

maneira diferente. E isso motivou um questionamento: porque foi 

feito de forma diferente do que seria indicado atualmente? 

A resposta a essa questão não estava explícita no 

documento e a compreensão de tal diferença somente poderia ser 

atingida lendo além do que estava escrito. 

Costumo sempre dizer que o bom comunicador lê além do 

que está escrito, vê além do que é mostrado, escuta além do que 

lhe é dito. Com isso quero dizer que não podemos nos limitar ao 

óbvio em um documento quando a análise ou entendimento que 

queremos extrair dele é mais complexa, mais abrangente ou mais 

profunda. 

Todo documento é produzido num momento para ser 

utilizado em outro(s) momento(s) futuro(s). Evidentemente, se essa 



O que diz a data de um documento?  /  218 

não fosse a intenção de um documento, não haveria sentido em 

documentar as coisas. 

Há nessa situação simples uma condição especial a que 

todo documento está sujeito: ele é reflexo de uma época. Esta 

época é identificada pela data em que o documento foi criado. 

Concluímos, então, que a data de um documento tem muito mais 

coisas a nos comunicar do que simplesmente a idade do 

documento. 

É com base na data do documento que interpretamos o 

contexto no qual ele foi produzido. Isso vale para entender a 

situação por que passava uma sociedade, comunidade, grupo de 

pessoas ou organização quando o documento foi produzido. 

Conforme o conteúdo do documento esta informação altera todo o 

processo de interpretação do mesmo. 

Vários documentos com datas próximas permitem extrair do 

conjunto uma série de informações que não estão sequer cogitadas 

em nenhum deles. Quando reunidos, tais documentos podem 

permitir a construção de um cenário que não está suficientemente 

descrito em nenhum deles. Com essa constatação podemos 

perceber a importância de identificar as ligações ou relações 

existentes entre documentos que compõem um conjunto segundo 

algum critério de reunião. 

Um exemplo clássico desse tipo de situação são algumas 

das canções produzidas no período de ditadura militar. Sabe-se que 

vários versos tinham duplo sentido e que o sentido pretendido pelo 

autor só pode ser compreendido quando se considera o contexto 

político-social daquela época. 
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Situações análogas existem para qualquer documento ou 

mensagem não necessariamente textual. Uma planilha de custos 

sem data deixará sempre uma dúvida importante: os itens indicados 

na planilha sofreram variações de preço entre a data do documento 

e a data atual? Repare que algumas informações são 

fundamentalmente vinculadas à data do documento. Esse vínculo 

altera-lhe a relevância ou agrega-lhe valor informacional. 

Um documento com o dimensionamento de um sistema ou 

equipamento deixará sempre a dúvida sobre sua coerência com 

normas técnicas atuais se não houver data no documento. As 

normas vigentes são anteriores ou posteriores ao 

dimensionamento? Repare que para identificar isso é preciso 

praticamente refazer todo o dimensionamento, se não houver uma 

data explicitamente indicada. 

Assim, todo documento traz consigo o reflexo do contexto 

no qual foi produzido e todo contexto está associado a um período 

de tempo, afinal as coisas estão em constante transformação. A 

data do documento é talvez a forma mais condensada de 

informação que exista nele. Muitas vezes o conteúdo informacional 

vinculado à data é muito maior que o do próprio documento. Há 

casos em que a data dirá inclusive se o documento ainda é válido ou 

se já virou memória de uma história. Ou seja, o valor de um 

documento se altera no tempo e isso é avaliado com base na data 

do documento. 

Portanto, pensemos sempre que todo documento deve ser 

datado e que esta data altera o valor do documento. Uma 

informação hoje tem um valor e daqui a mil anos terá outro 

completamente diferente. Será que a bíblia ou os desenhos de Da 
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Vinci tinham o valor que têm hoje, na época em que foram 

publicados? Estamos falando de milhares ou centenas de anos. 

Reduza o prazo de avaliação para algumas décadas e 

termos outros exemplos de alteração de valor. Uma fotografia de 

alguém altera seu valor com o passar dos anos e sua importância 

oscila entre um "simples registro de uma ocasião" e o "único registro 

de sua existência" (algum tempo após sua morte). Não é à toa que 

câmeras fotografias modernas permitem registrar a data na própria 

imagem. 

Pense em situações nas quais alguns dias podem alterar o 

valor de um documento. E algumas horas? Minutos? Segundos? 

Enfim, comece sempre a leitura de um documento por sua 

data. E se ela não estiver registrada nele, não significa que ele não 

tenha uma data de criação. Considere isso na sua interpretação e 

sua análise do conteúdo será muito mais completa, firme, proveitosa 

e produtiva. 
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42. Gestão profissional e Terceiro Setor 

28 de janeiro de 2011 

 

Olá pessoal! Depois de interagir com várias Organizações 

do Terceiro Setor, conversar com muita gente que trabalha na área 

profissionalmente ou voluntariamente e pesquisar uma quantidade 

de coisas sobre os temas, resolvi criar um blog sobre 

Gerenciamento de Projetos (GP) & Terceiro Setor (TS). 

O objetivo do blog era discutir temas com os quais 

acabamos tomando contato em discussões profissionais sobre o 

GP, o TS ou, mais especificamente, sobre GP no TS. Muitos dos 

textos do blog, que foi encerrado há alguns anos, estão agora no 

meu site (www.reneruggeri.com e nessa coletânea). 

Como sabemos, as Organizações do Terceiro Setor (OTS) 

têm uma carência grande de profissionais especializados em seus 

quadros. Felizmente essa é uma realidade que tende a mudar com 

os anos, mas ainda é um dos maiores problemas nas nossas 

organizações. Isso fica muito claro quando abrimos algum debate 

sobre temas especializados em Gestão. Mas é evidente que há 

alguns profissionais e OTS que são excelentes e enriquecem os 

http://www.reneruggeri.com/
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debates, do ponto de vista do TS ou do ponto de vista da 

Administração. 

Questões sobre Planejamento Estratégico nas OTS, 

Captação de Recursos, Gestão de Projetos Sociais (eu gosto de 

usar, em alguns casos, o termo Socioculturais apenas para explicitar 

a questão cultural), Sustentabilidade das OTS, etc. são sempre 

polêmicas em diversos pontos. Aparentemente muitas dessas 

polêmicas existem exatamente em razão da ausência de 

conhecimento mais especializado sobre os temas. 

A impressão que tenho, e meus trabalhos me levam cada 

vez mais a crer nisso, é que os conhecimentos desenvolvidos para o 

setor mercantil (empresas) são amplamente utilizáveis nas OTS, 

eventualmente com adaptações para melhor contextualização, mas 

que em nada alteram a essência das teorias. Contudo, nessa 

transição para o TS, sempre encontramos algumas resistências (as 

vezes nem tanto) que nos parecem originadas mais de uma atitude 

negativa com ralação a essa migração do que de fato sustentadas 

por um conhecimento do que se propõe migrar. 

Enfim, a pouca profissionalização em gestão das OTS e 

suas questões mais operacionais são a verdadeira causa de muitas 

posturas que resistem à aplicação de técnicas e ferramentas 

empresariais no TS. 

Mas há ainda outra explicação para essa resistência. Para 

quem não é do ramo, o que se conhece é o uso que gestores fazem 

das técnicas e ferramentas e não a técnica ou ferramenta em si. Ou 

seja, sem profissionalização em gestão, o que o TS conhecerá do 

assunto estará misturado com o perfil pessoal do profissional, 

empresa, autor, consultor, etc. que lhe apresentam os temas. A 

atitude negativa pode estar vinculada a uma característica deste 
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perfil e não à técnica, ferramenta ou teoria administrativa em si. Isso 

é comum: "eu acho essa abordagem muito autoritária", "isso é um 

procedimento que não permite participação", "isso é muito 

tecnicista", etc. 

Mas essas são discussões complexas. A pergunta que 

gostaria de deixar para discussão é: como as OTS estão em termos 

de profissionalização em gestão e como isso tem interferido na 

evolução do TS? 
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43. Os níveis de gestão e o GP 

7 de fevereiro de 2011 

 

Neste texto eu quero tentar situar o Gerenciamento de 

Projetos (GP) numa organização, seja ela mercantil ou do TS. 

Como as Organizações do Terceiro Setor (OTS) 

desenvolvem seus trabalhos quase sempre por projetos, o GP 

acaba sendo muito requisitado por elas. Mas gerenciar projetos de 

forma "eficaz para a organização" envolve mais do que o GP. 

Os projetos correspondem às ações de nível mais 

operacional da organização. São os responsáveis diretos pela 

geração dos resultados. Movimentam equipes, recursos financeiros, 

fornecedores, parceiros, comunidade, etc. Todo um sistema é 

mobilizado para atingir os objetivos dos projetos. 

É comum que vários projetos estejam em execução 

simultaneamente e as relações entre eles também precisam ser 

geridas. Conforme a natureza destas relações, a organização pode 

estar fazendo Gestão de Múltiplos Projetos ou Gestão de 

Programas. Este outro nível de gestão, que se manifesta nas duas 

tipologias citadas, normalmente tem foco na otimização do trabalho 

e consequente potencialização do sucesso em cada projeto. Mas 
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pode ser responsável pela consecução de resultados adicionais que 

não seriam obtidos se não houvesse a Gestão de Programas (GPg). 

Então, o GP e a GPg são implementados para aumentar as 

possibilidades de sucesso na realização de objetivos de projetos e 

programas. Mas quem garante que estes projetos e programas 

estão focados nos objetivos corretos? É aí que entra a Gestão de 

Portfólios (GPo). 

A GPo é implantada para conduzir a seleção de projetos e 

programas a serem desenvolvidos por uma organização de tal forma 

que estes tenham objetivos mais bem definidos com base nos 

interesses da organização. É de se imaginar que todo projeto numa 

organização seja do seu interesse, mas isso é apenas uma 

suposição que não pode ser garantida sem uma eficiente gestão 

destes objetivos. Esta gestão é feita pela GPo. Fica evidente a 

estreita relação que a GPo tem com o Planejamento Estratégico 

(PE) da organização. 

A corrente de níveis de gestão fica então da seguinte forma: 

 

 O PE situa a organização em seu meio, avaliando 

demandas e capacidades, e definindo sua missão e os 

objetivos organizacionais que deve perseguir. O PE é 

um processo contínuo. 

 A GPo analisa as várias possibilidades de ação e 

oportunidades de negócios a fim de selecionar ou 

priorizar aquelas que estejam mais direcionadas aos 

objetivos estabelecidos no PE. A GPo é também um 

processo contínuo que mantém alinhados os objetivos 

organizacionais com os objetivos traçados nas ações 

operacionais (projetos e programas). 
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 A GPg coordena as diversas ações em andamento de 

modo a otimizar e potencializar os resultados e objetivos 

buscados. É um processo que ocorre para cada grupo 

de ações e finaliza-se com a finalização das ações. É 

claro que se pode ter vários programas em andamento 

simultâneo e com cronogramas diferentes. 

 Enfim, o GP conduz as ações da organização usando 

técnicas, métodos e ferramentas apropriados, mantendo 

sob controle os recursos mobilizados (humanos, 

financeiros, físicos, etc.) com foco em atingir os 

resultados planejados. 

 

Esse sistema de PE, GPo, GPg e GP, somado ao sistema 

de administração que mantém eventuais operações contínuas da 

organização, é o responsável pela sobrevivência da instituição. Vive 

melhor a organização que tem melhores sistemas. Daí a 

necessidade de se investir nisso, mesmo nas OTS. 
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44. Sucesso em projetos: aprenda com um 

case real 

8 de fevereiro de 2011 

 

Vocês se lembram do bordão "eu não ia falar, mas agora 

vou falar"? Pois é, eu não gosto de comentar notícias, mas esta é 

muito didática e não posso perder a oportunidade. Não quero fazer 

crítica positiva ou negativa, apenas exemplificar vários aspectos do 

sucesso em projetos. Vamos lá...  

Acabo de ler notícia no site do MinC, extraída da Folha on 

line em 08/02/2011, sobre os problemas no projeto de expansão de 

bibliotecas municipais. Seguem alguns trechos: 

  

"A falta de adesão dos municípios frustrou a meta do 

governo Lula (2003-2010) de garantir pelo menos uma 

biblioteca pública para cada cidade brasileira até o final do 

seu mandato."... "Embora o governo federal tenha comprado 

kits com livros e estantes, e distribuído para centenas de 

prefeituras pelo país, muitas não inauguraram sua 

biblioteca" ... "Segundo ele, muitas prefeituras inauguram a 

biblioteca, mas não comunicam ao ministério." ... "O 
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Ministério da Cultura considera como implantada a biblioteca 

que chegou às mãos da prefeitura local". ..." “Seis meses de 

funcionamento de um prédio com infraestrutura, iluminação 

e funcionário já daria para comprar esse kit. O caro é a 

manutenção”, diz." 

  

Agora vamos por partes... 

 

Primeiro devemos pensar o que seria o sucesso desse 

projeto. A resposta óbvia é: atingir os seus objetivos! Então 

devemos analisar qual seria o objetivo desse projeto e ele parece 

claro: fazer com que os livros cheguem ao cidadão! Mas muitos não 

chegaram pelo jeito. O sucesso em um projeto não é simplesmente 

cumprir o cronograma ou a planilha de custos. Isso seria o sucesso 

na gestão do projeto, mas o projeto para ser bem-sucedido, além 

disso, precisa atingir seus objetivos. E mais ainda, é preciso que 

estes objetivos gerem impacto positivo no negócio da organização 

(qual é o negócio do MinC?). Cumprir o escopo, cronograma e 

orçamento não significa atingir objetivos (o objetivo de um projeto é 

resolver um problema, suprir uma necessidade, etc.). O exemplo 

demonstra boa dose de insucesso com clareza. 

Mas a notícia diz também que muitas prefeituras 

inauguraram as bibliotecas, mas não comunicaram ao MinC. Temos 

então um problema sério de comunicação. Dados fundamentais 

para a avaliação do projeto não foram coletados. Se era obrigação 

da prefeitura e esta não cumpriu tivemos um problema sério de 

gestão das partes interessadas. Não podemos esquecer que o 

gerente desse projeto era o MinC e gerir as partes interessadas 

(stakeholders) é responsabilidade intransferível. 
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A biblioteca ter chegado à prefeitura não é um parâmetro 

razoável para medir o sucesso do projeto. Esse parâmetro não 

garante que "os livros chegaram ao cidadão", como deveria ser o 

objetivo. Aqui podemos dizer que o objetivo foi mal definido, ou o 

parâmetro de medição do objetivo foi mal definido, ou o escopo do 

projeto foi insuficiente. 

A declaração de um representante das prefeituras de que o 

custo da aquisição é irrisório frente ao custo da manutenção 

demonstra um problema mais sério ainda: o diagnóstico da situação 

foi falho. Talvez porque não tenha sido um diagnóstico participativo. 

Se as prefeituras são partes interessadas imediatas e se essa 

manutenção era de sua responsabilidade e necessária à 

sustentação do projeto, elas deveriam ter participado da concepção 

ou pelo menos do diagnóstico. 

Eu não contei as possibilidades de erro no planejamento do 

projeto, quem quiser que o faça. Conhecedor das boas práticas de 

gestão de projetos, mesmo sem contar os erros, eu já lamento muito 

e me entristeço com insucessos por falhas tão primárias. 

Peço atenção para o fato de que não estou falando de má 

vontade, má intenção, etc. Acredito sinceramente que o projeto foi 

bem-intencionado, mas o processo de planejamento e gestão sem 

dúvida foi falho, infelizmente. Agora é torcer para que os livros não 

apodreçam em caixas de papelão. 

Deveríamos desejar sorte para o que vem à frente 

aprendendo com o passado (prática, aliás, prevista como 

procedimento fundamental nas boas práticas de GP, aprender com 

o passado sistematicamente). O abacaxi agora é de outro como diz 

a mesma notícia do MinC: "O problema atinge a principal meta do 

novo presidente da Biblioteca Nacional, ..., que pretende ampliar o 
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acesso aos livros no país. “O governo federal não tem como chegar 

em cada cidade. Pretendemos mobilizar personalidades e escritores 

locais para apadrinhar as bibliotecas”, afirma." 

Mas sinceramente eu não desejo sorte, porque o problema 

não foi de azar. Eu desejo conhecimento em GP, método, técnicas e 

ferramentas apropriadas ao planejamento e monitoramento dos 

projetos e, sobretudo, responsabilidade com o uso dos já escassos 

recursos disponibilizados à nossa cultura! 
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45. Recursos financeiros em projetos no TS 

18 de fevereiro de 2011 

 

A ideia desse texto me veio por causa de uma mensagem 

trocada numa comunidade a respeito de recursos públicos e 

privados. Pensei então em falar sobre a situação dos recursos de 

forma abrangente e numa linguagem compreensível. 

Primeiro devemos pensar que as atividades focadas em 

recursos em um projeto do TS de modo geral passam por três 

situações: a captação dos recursos, o uso dos recursos e a 

prestação de contas. Estas situações estão associadas a fases 

características do clico de vida dos projetos do TS. 

A captação de recursos (focando aqui em recursos 

financeiros) deve ocorrer preferencialmente antes do início da 

implementação do trabalho propriamente dita. É uma fase crucial, 

pois é nela que se pactuam as regras de utilização futura dos 

recursos e até mesmo para a prestação de contas dos mesmos. Já 

presenciei casos em que obter o total de recursos necessários a um 

projeto não foi suficiente para executá-lo e o projeto teve que ser 

abortado porque as regras para utilização dos recursos não 
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permitiam realizar tarefas vitais para o resultado e os prazos não 

permitiam novas negociações. 

Ou seja, o processo de captação de recursos não implica 

simplesmente em obter dinheiro, mas em obtê-lo em condições 

compatíveis com as necessidades do projeto. Sendo recursos 

públicos ou privados, deve-se observar não apenas o valor global, 

mas a forma de repasse (parcelamentos, condições para liberação 

de parcelas, etc.), o fluxo de caixa do projeto (compatibilização do 

cronograma físico-financeiro com o cronograma de repasses), os 

tipos de despesas permitidas (problema comum com recursos 

públicos "carimbados"). Além disso, é preciso especificar todas as 

condições (pactuadas ou legais) a serem observadas com relação 

aos recursos. 

O uso dos recursos deve ser formalizado através de 

procedimentos que garantam o atendimento ás condições de uso e 

prestação de contas dos recursos especificadas durante a captação. 

O maior erro aqui é que muitas OTS (Organizações do Terceiro 

Setor) gastam os recursos através de procedimentos próprios que 

não atendem às condições necessárias aos acordos firmados 

durante a captação. Ou seja, ou a OTS têm um processo 

administrativo para uso de recursos muito rigoroso (capaz de 

atender a todas as exigências) ou ela precisa construir processos 

adequados a cada projeto. Esses procedimentos operacionais 

envolvem documentação, contabilização, aplicação, etc. 

A prestação de contas em linhas simples nada mais é que 

um relatório sobre como foi usado o recurso. Retrata as 

movimentações financeiras do projeto, explica-as contabilmente e 

demonstra a obediência às normas acordadas na captação. 
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Enfim, antes mesmo de uma questão financeira, os recursos 

financeiros de um projeto são uma questão administrativa. As 

diretrizes de negociação na captação de recursos têm relação com a 

estratégia de planejamento do projeto, com a metodologia de 

execução das ações, etc. Os procedimentos operacionais de 

compras, contratações, pagamentos, e outros têm relação 

fundamental com as documentações dos processos, a 

contabilização das despesas, o rastreamento de recursos e, 

consequentemente, com a transparência do projeto (ou da OTS). 

A prestação de contas é tão mais simples quanto mais 

transparentes e estruturados são os procedimentos operacionais da 

organização. 

Portanto, sem medo de erro, costumo dizer que quase 

nunca existem problemas financeiros em projetos, o que há são 

problemas administrativos. A assertividade e transparência no uso 

dos recursos são apenas reflexos da forma de gerenciar projetos e 

as próprias OTS. 
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46. Custos administrativos em projetos 

1 de março de 2011 

 

Esta semana estive mais uma vez discutindo a questão dos 

custos administrativos em projetos. A origem da conversa foi a 

limitação de 15% para custos administrativos em projetos culturais 

com base nas normas do MinC. Quero tentar esclarecer antes que 

custos são estes para depois discutir seus valores e limitações. 

Evidentemente, o objetivo é fazer isso de forma simplificada, embora 

isso possa implicar em perda de consistência técnica do ponto de 

vista da gestão contábil-financeira de um projeto. Vamos lá... 

Admitir a existência de uma classe de custos 

“administrativos” significa admitir outra classe de “não 

administrativos”. Ora, administrar significa conduzir, orientar. Neste 

contexto, os demais custos seriam relativos à execução, 

concretização dos resultados. 

Quando planejamos um projeto estabelecemos logo a 

princípio tudo que é necessário para produzir os resultados a serem 

entregues. Mais do que isso, o planejamento estabelece uma 

metodologia para se executar a produção dos resultados do projeto. 

A identificação dos custos administrativos está vinculada ao 
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processo de produção estabelecido nessa metodologia. As 

atividades administrativas têm foco imediato na condução do projeto 

enquanto as não administrativas têm foco imediato nos resultados a 

serem gerados, na concretização destes resultados. 

Portanto, vemos que a definição da metodologia de trabalho 

vai além de uma questão puramente técnica e possui também suas 

implicações gerenciais. Por exemplo, se a metodologia de trabalho 

prevê transportes como uma ação do processo produtivo então isso 

corresponde a um custo não administrativo. 

Outro exemplo: para se fazer um trabalho cultural numa 

localidade, realizam-se reuniões prévias com a prefeitura local. Se 

os resultados dessas reuniões são itens importantes na 

concretização dos resultados, elas são custo de produção (não 

administrativos). Mas se tais reuniões têm por objetivo a 

manutenção de uma boa relação com o poder local (a fim de 

gerenciar seus interesses e influências), então elas são custo 

administrativo (pois não entram diretamente do processo de 

produção dos resultados). 

Uma dúvida interessante é referente às atividades de 

aquisições em um projeto. Sem dúvida elas impactam os processos 

de produção no projeto, mas são consideradas administrativas 

quase sempre. O fato é que as atividades de compras condicionam 

o processo produtivo uma vez que interferem na autorização para 

início de um trabalho qualquer. É claro que não se pode iniciar ou 

dar continuidade ao processo produtivo sem a mobilização dos 

materiais e serviços necessários a ele. Portanto, as aquisições 

funcionam como reguladores do andamento dos trabalhos e seriam, 

então, relativas à condução dos trabalhos e não à sua execução. 



Custos administrativos em projetos  /  238 

Dessa forma, há diversos itens que podem figurar nos 

projetos como custos de produção e/ou administrativos como, por 

exemplo: itens relacionados à logística (transporte, hospedagens, 

alimentação), materiais de escritório, equipamentos, serviços de 

correspondência e entregas, etc. Classificar tais despesas depende 

de compreender sua pertinência às atividades de condução do 

projeto ou de concretização dos seus resultados. 

Há algumas funções nos projetos que podem também gerar 

dúvidas. É o caso dos trabalhos de coordenação. Quando a 

coordenação é feita com foco na condução do projeto, ela assume 

característica de custo administrativo. Mas quando é feita como foco 

no processo de produção dos resultados, é, sem dúvida, custo não 

administrativo. Assim, por exemplo, uma coordenação de serviços 

de logística pode ser considerada administrativa se tem caráter de 

apoio às atividades do projeto, mas se a logística em um projeto é 

crucial para o processo produtivo, esta coordenação pode ser 

considerada não administrativa. 

Mais um exemplo de confusão. Digamos que um projeto de 

mobilização comunitária prevê na sua metodologia a implantação de 

um conselho que se reúne frequentemente. A secretaria desse 

conselho é atividade de produção e não administrativa, embora 

quase sempre associemos secretaria a custos administrativos. 

Muitos outros exemplos poderiam ser pensados. Como em 

muitos casos a linha que separa a condução do projeto do seu 

processo produtivo é bastante nebulosa, é sempre possível que haja 

alguma dose de subjetividade nesta classificação. 

Além disso, a maneira de contabilizar tais despesas pode 

dificultar a separação dos custos. As despesas indiretas podem 

estar diluídas pelas composições de custos unitários de uma 
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organização e, assim, ser difícil separá-las em administrativas ou 

não (pois estarão computadas igualmente em todos os itens de 

custo). Por exemplo, os custos de locação de um escritório para 

gestão podem estar contabilizados como custo indireto da 

organização e, então, estará sendo computado como uma 

porcentagem incidente sobre todos os itens de custo (mesmo os de 

produção). Vemos, então, que a contabilização dos custos em um 

projeto deve se compatibilizar com a forma de administrá-lo. 

Aliás, a contabilização de custos em projetos e em 

organizações devem ser integráveis, mas se fazem de forma 

diferente. 

 



Ciclo de Vida dos projetos no TS  /  240 

47. Ciclo de Vida dos projetos no TS 

11 de março de 2011 

 

 

O Ciclo de Vida de um projeto é certamente a primeira 

referência que devemos procurar para estudá-lo. É também 

referência fundamental na definição de metodologias de gestão. A 

compreensão das diferenças entre as fases ou do conteúdo 

pertinente a cada uma possibilita a criação de estratégias de 

mudanças e pontos de controle cruciais. 

 

Estabelecer bem o ciclo de vida de um projeto torna claras 

uma série de confusões muitas vezes existentes na cabeça de 

muitas pessoas. Mais que isso, compreender o ciclo de vida dos 

projetos nos permite antever uma série de situações e melhor 

organizar os esforços de solução de problemas diversos. 

 

Eu tenho utilizado o seguinte Ciclo de Vida genérico para 

projetos no TS: 
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Di livro Gerenciamento de Projetos no Terceiro Setor, RUGGERI, 2011. 

 

Reparem que são quatro fases com duas etapas em cada 

fase que discrimino resumidamente a seguir. 

 

 A etapa de Análise do Problema culmina da 

elaboração do diagnóstico definitivo que embasará o 

projeto. A Concepção resultará na proposta do projeto 

(e pode haver mais de um necessário). 

 

 A Captação executa a mobilização dos recursos 

necessários (normalmente financeiros e físicos). A 

seguir, o Planejamento Detalhado aprimora os planos 

de execução em níveis mais operacionais para permitir 

um controle mais preciso da execução. 
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 A Implementação do Projeto é relativa à sua 

execução propriamente dita; é a fase mais 

movimentada, mas nem por isso pode ser considerada a 

mais importante. A Verificação de Resultados refere-

se a ações de avaliação pós-execução, fundamentais 

para avaliar o sucesso do projeto num relatório final. 

 

 A Comunicação e Publicidade tem foco em dar 

transparência (noticiar) ao projeto a todas as partes 

interessadas, inclusive a sociedade. Por fim a Avaliação 

de Replicabilidade busca verificar a possibilidade de 

repetir projetos ou ações de sucesso em outras 

situações. 

 

Uma atenção especial quero dar à etapa de Implementação 

do Projeto. Esta etapa normalmente é dividida em outras sub-etapas 

que eu costumo chamar de Etapas de Produção. Estas sub-etapas 

são planejadas desde o início e são função do tipo de trabalho 

envolvido no projeto. Projetos de intervenção social requerem 

etapas diferentes de projetos de realização de shows, por exemplo. 

Nesta etapa está concentrado o que podemos considerar o trabalho 

técnico do projeto, ou artístico se for um projeto de artes. Por 

exemplo, numa turnê de recitais de piano, o pianista só toca 

efetivamente o instrumento nessa etapa. Nos projetos culturais é 

muito comum subdividir a etapa em duas sub-etapas chamadas Pré-

Produção e Produção. Sem dúvida, trata-se de uma divisão genérica 

à qual podemos adaptar quase todo ciclo de produção (etapas de 

produção). 
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A figura anterior mostra uma série de outros elementos, mas 

comentá-los aqui tornaria esse texto muito extenso. Quem sabe nas 

próximas oportunidades. O objetivo aqui foi destacar resumidamente 

a existência e a importância do Ciclo de Vida dos Projetos para uma 

melhor compreensão e gestão dos mesmos. 
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48. O fim do incentivo fiscal? 

7 de abril de 2011 

 

"Há uma tendência de que os incentivos diminuam com o 

tempo, embora essa tendência seja acompanhada por outra relativa 

a um maior investimento privado mesmo sem incentivos fiscais." 

Coloquei essa afirmação num texto durante uma discussão 

numa comunidade sobre Lei Rouanet. Fui questionado sobre o por 

que penso isso. Quero primeiramente agradecer a quem perguntou 

por me dar a oportunidade de colocar temas que julgo 

importantíssimos. Mesmo que minhas colocações possam não ser 

compartilhadas, o fato de colocar os temas a seguir baila numa 

discussão relacionada a projetos culturais já vale a pena. Então 

vamos lá... 

Não devemos esquecer que os incentivos fiscais são atalhos 

propostos pelo Estado para incentivar e agilizar (desburocratizar) o 

investimento em áreas que necessitam de oportunidades de 

desenvolvimento. Assim são a cultura, o esporte e as crianças, por 

exemplo. O investimento feito apenas pelo Estado, além de 

burocrático, pode não alcançar a diversidade de realidades 

existentes nessas áreas em nosso país. 
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Não podemos deixar de destacar eventuais avanços feitos 

nos últimos governos no sentido de minimizar os entraves 

burocráticos para estes investimentos e também para oficializar 

programas ou ações nestes campos da sociedade. Pode ser um 

sinal de evolução. 

Mas devemos constatar que incentivos fiscais não 

constituem, em última análise, investimentos privados. Portanto, do 

ponto de vista financeiro não podem ser reputados como ações de 

responsabilidade social de empresas (embora os conteúdos dos 

projetos possam ter caráter realmente de proteção da sociedade 

e/ou direitos de cidadãos). 

Isso nos leva a pensar paralelamente na questão da 

responsabilidade social. Nem chego a discriminar aqui a 

“responsabilidade social empresarial” como é muitas vezes referida. 

Não o faço porque responsabilidade social não é uma obrigação de 

empresas apenas, mas de todo e qualquer cidadão e instituição. 

A responsabilidade social não é uma invenção dos últimos 

anos. Todos nós sempre fomos, desde o início dos tempos, 

responsáveis pela sociedade. Afinal tudo o que ocorreu a ela 

aconteceu por decisão ou ação de alguém e, às vezes, por “não 

ação” de alguém ou de todos. Enfim, nos responsabilizarmos pelo 

que ocorre na nossa sociedade é uma obrigação natural de 

cidadãos e organizações uma vez que são os causadores de tudo. 

Será que estou querendo dizer que devemos assumir a 

responsabilidade pelas mazelas socioculturais da atualidade e a 

obrigação de saná-las? De certa forma sim. 

E o Estado, não tem essa obrigação? A esta pergunta eu 

sempre respondo com outra: a obrigação dele vem antes ou depois 

da sua (cidadão ou organização)? É óbvio que o Estado tem 
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obrigações quanto a essas questões, mas para pensar na dele 

precisamos antes pensar na nossa. Cobrar do Estado não é nosso 

direito, é nosso dever. Fazer a nossa parte é nossa obrigação e 

condição prévia para poder cobrar a parte dos outros. Ser 

socialmente responsável não é um título (como vem sendo tratada), 

é um fardo natural (e que, portanto, não deve pesar) que devemos 

carregar pela nossa condição de ser social. 

Aqui, então, volto à afirmação do início. Os projetos que 

desenvolvemos com incentivo fiscal deveriam ser desenvolvidos 

independentemente dele. Atingir um estágio minimamente 

satisfatório de desenvolvimento em termos de responsabilidade 

social significa, entre outras coisas, que não é necessário que o 

Estado crie artifícios para facilitar as coisas no sentido de cumprir 

com nossas obrigações de sermos responsáveis pelo que é a nossa 

sociedade. 

O Estado deve buscar regular o funcionamento da 

sociedade de modo a nos dar oportunidades de honrar com esta 

nossa responsabilidade. Isso não significa dar “desconto no 

imposto”, mas cobrar o imposto que não nos impeça de fazer mais 

do que fazemos hoje. Aliás, a cobrança para que nos dediquemos 

(cidadãos e empresas) à construção de uma sociedade igualitária e 

livre não deve ser do Estado, mas da própria sociedade. 

Enfim, se consideramos que é possível atingir um estágio de 

responsabilidade social disseminada em tudo e todos, devemos crer 

que incentivos fiscais se tornam desnecessários. Aliás, devemos 

trocar o mecanismo. No lugar de “incentivo fiscal” devemos assumir 

internamente um “incentivo moral” de pensarmo-nos enquanto 

partes componentes do sistema social e, portanto, mutuamente 

responsáveis pelo todo (sociedade) que constituímos. 
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49. Objetivo dos projetos sociais e objetivos 

das partes interessadas 

21 de maio de 2011 

 

Depois de algum tempo meio afastado dos grupos de 

discussão na internet por questões profissionais, vou retomando 

gradativamente a rotina. Hoje consegui parar um pouco para ler 

diversas mensagens e uma delas me chamou a atenção. Não pelo 

tema em si (a proibição das sacolas plásticas), mas pela reação a 

essa lei (que tem um objetivo) dos grupos afetados por ela. 

A formulação de uma lei é um projeto sem dúvida. Tem um 

início, quando alguém resolve encarar essa responsabilidade, e tem 

um fim, quando a lei produz seus efeitos na sociedade. Se é um 

processo bem gerenciado, certamente tem um planejamento, um 

acompanhamento, etc. E, como não pode deixar de ser, tem partes 

interessadas (stakeholders). 

Pois bem, cada parte interessada num projeto tem seus 

objetivos particulares que de alguma forma são afetados pelo 

objetivo do projeto. No meio mercantil tais objetivos (das partes e 

dos projetos) são regulados em 99% dos casos pelo capital (direta 

ou indiretamente). Já no Terceiro Setor (TS), os objetivos dos 
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projetos são regulados pelo bem público (pelo menos deveriam ser). 

Ou seja, no TS espera-se que o resultado de um projeto produza 

efeitos práticos para a sociedade garantindo a ela algum benefício. 

De forma ampla, sociedade aqui deve ser entendida na sua 

plenitude e não como um simples grupo de pessoas. No setor 

governamental, notadamente no meio legislativo, os projetos têm o 

objetivo de regulamentação da vida em sociedade. Portanto, devem 

ter sempre como universo de avaliação a sociedade como um todo 

(e não seus grupos e divisões). 

Ora, o que é bom para a sociedade como um todo não é 

necessariamente bom para todos os seus grupos se analisarmos os 

interesses destes grupos em vez dos interesses da sociedade. 

Usemos o caso da sacola plástica. Proibir seu uso é bom para a 

sociedade por questões ambientais, por exemplo. Mas para certos 

grupos não é bom, por exemplo, os fabricantes de sacolas ou 

aqueles que as reciclam. Um tem seu produto proibido e outro tem 

seu insumo proibido. 

No meio mercantil, como as decisões devem ser tomadas 

baseadas em resultados financeiros, o alinhamento dos interesses é 

uma questão de soma e diferença. No primeiro setor, as decisões 

devem ser tomadas por critérios jurídico-organizacionais, havendo 

expectativa de uma lógica decisória. No TS as decisões devem ser 

baseadas nos efeitos práticos que trazem à sociedade ou seus 

grupos. 

Mas todas as decisões, em todos os setores, são tomadas 

por indivíduos que inevitavelmente fazem parte de grupos sociais e 

mercantis. Nestes processos de decisão, separar os interesses 

individuais (privados) dos interesses que devem ser representados 
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no exercício de nossas funções sociais pode ser um processo difícil, 

dada a incompatibilidade possível. 

Um fabricante de sacolas plásticas (para usar o exemplo), 

como cidadão interessado no benefício da sociedade como um todo, 

se vê na posição de ter que apoiar uma decisão que inviabiliza seu 

negócio (e, por consequência, sua vida nas condições atuais). 

Conciliar os interesses dos projetos com os das partes 

interessadas, no TS e no setor governamental, é então um desafio a 

mais para qualquer indivíduo. 

Contudo, admitindo que os interesses coletivos da 

sociedade devem sempre estar acima dos individuais (ou de 

grupos), somos obrigados a admitir que, por uma questão de 

Responsabilidade Social, devemos desenvolver projetos que nos 

permitam alterar nossas realidades de modo a se adequarem às 

necessidades socialmente mais abrangentes. Cabe a cada um de 

nós compreendermos a sociedade e nos alinharmos com ela. Tentar 

estabelecer objetivos inconsistentes com os interesses coletivos é 

uma forma de irresponsabilidade social; 
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50. Seleção de projetos 

7 de agosto de 2011 

 

Hoje parei para ler algumas mensagens oriundas de grupos 

de discussão na internet dos quais faço parte. Há tempos que não 

fazia isso em razão de compromissos profissionais e particulares... 

Uma discussão me chamou a atenção: a questão da 

seleção de projetos. Independentemente do que possa ter 

despertado essa discussão, é inegável que ela seja fundamental. 

Portanto, acho que o tema merece atenção. 

Seleção de projetos nos meios profissionalizados nessa 

gestão é assunto antigo e bem desenvolvido. Não é assunto 

esgotado, mas não está no nível de argumentação frágil que o 

Terceiro Setor utiliza. Frágil não no sentido de “desimportante”, mas 

frágil no sentido de resolver a questão. 

Selecionar projetos é um processo de tomada de decisão e 

há uma infinidade de ferramentas gerenciais que auxiliam esse 

processo. Desde avaliações econômicas (comuns em projetos 

empresariais) até avaliações que utilizam variáveis e critérios 

claramente subjetivos, facilitando que as subjetividades fiquem 

menos expressivas no resultado final. 



Seleção de projetos  /  251 

Contudo, construir um processo de tomada de decisão cujo 

resultado seja a seleção de um conjunto de projetos/programas em 

detrimentos dos demais, não é um processo simples. Não se trata 

de escolher um método pré-existente, mas de criar uma metodologia 

de seleção que utilize tais ferramentas no sentido de atingir os 

resultados esperados com esse conjunto de projetos. Aqui surge um 

nó nesta questão: ter objetivos. 

A diretriz principal para qualquer processo decisório é a 

expectativa de resultados. Se não há um resultado mais importante 

que outro, não há como valorar decisões. Afinal, o que qualifica uma 

decisão é o grau com que ela contribui para se atingir um objetivo. 

De modo curto e grosso: sem objetivo, não há processo decisório 

qualificado. Ou, ainda: “não há vento a favor para quem não sabe 

onde vai” (Sêneca). 

Em outras palavras, o que queremos dizer é que não há 

como implementar um processo decisório razoavelmente 

estruturado se não houver um plano de objetivos a serem atingidos 

igualmente bem estabelecido. Em linguagem gerencial isso significa: 

não é possível construir um Portfólio de Projetos sem um 

Planejamento Estratégico. Vale lembrar que um conjunto de projetos 

quaisquer não é um portfólio (talvez seja uma carteira de projetos, 

apenas). O que caracteriza a existência de um portfólio é a conexão 

que esse conjunto de projetos tem com os objetivos estratégicos de 

uma organização (pública, privada ou do Terceiro Setor). 

Um mecanismo de tomada de decisão muito utilizado nos 

órgãos públicos ou no Terceiro Setor é a decisão por colegiados, 

assembleias, etc. Mas isso não é, nem de longe, um processo 

decisório apropriado para seleção de projetos. Vale lembrar outra 

frase (da qual não me lembro o autor): “pessoas individualmente 
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brilhantes costumam tomar decisões medíocres em grupo”. O que 

qualifica a tomada decisão de uma pessoa são os critérios utilizados 

e a forma de considerá-los. Fazemos isso a todo o momento de 

forma tão natural que não percebemos os processos de raciocínio 

que usamos. Mas quando em grupo, esse processo não 

corresponde ao de nenhuma das pessoas, mas sim a um processo 

novo construído coletivamente com base em critérios quase que 

aleatórios (pois não há controle sobre os mesmos). 

O “bom” grupo para se tomar uma decisão não é aquele 

grupo que represente todos os interessados na decisão. Se assim 

fosse, todas as assembleias, colegiados, conselhos, etc. tomariam 

apenas decisões brilhantes. Além de representar os interessados 

nas decisões, um bom grupo de decisores deve, antes de qualquer 

coisa, conhecer o processo de tomada da decisão. Isso significa 

conhecer as avaliações a serem feitas, saber avaliar seus resultados 

com base nos critérios, entender a importância e consequência de 

cada critério de decisão, etc. Enfim, a qualidade da decisão tomada 

está mais fundamentada no processo de decisão utilizado e no 

conhecimento e domínio que o grupo que decide tem dos critérios 

de análise e ponderação para a tomada da decisão, do que na 

representatividade da constituição do grupo. 

Assim, não há qualquer garantia de que um grupo de 

alpinistas tome a melhor decisão para escalar uma montanha ou 

que um grupo de músicos escolha o melhor repertório para um 

show. Da mesma forma, não há garantias de que um conselho 

municipal de cultura decida corretamente o que é melhor para a 

cultura da cidade ou que o conselho municipal de saúde consiga 

melhorar as condições de saúde de uma população. O segredo 

desse sucesso vai além da constituição do grupo que decide e está 
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muito mais atrelado à capacidade dele de usar um bom processo 

decisório que balize de fato as decisões, de modo a alinhá-las com 

os objetivos previamente definidos num processo de planejamento. 

Pensemos, então, na forma como são constituídas nossas 

estruturas de decisão. Como são nomeados os ocupantes dos 

cargos importantes? Como não nomeados os componentes de 

nossos conselhos públicos? Como são estruturados os processos 

de seleção de projetos? 

Pensando nessas coisas, fica fácil entender os 

questionamentos existentes nos mais diversos meios onde há 

questões públicas em discussão. Fica igualmente fácil entender 

porque grandes nomes de diversas áreas, quando ocupando cargos 

de comando, não conseguem continuar “grandes”. O conhecimento 

específico nas áreas onde se precisa decidir é, sem dúvida, 

fundamental. Mas um bom processo decisório é igualmente 

importante e sua construção normalmente se baseia em um 

conhecimento bem diferente do tema a ser discutido. Boas decisões 

em grupo não nascem apenas de conhecimento técnico sobre o que 

é discutido, mas, sobretudo, da construção de um bom processo 

decisório, que garanta alinhamento com um bom conjunto de 

objetivos. 
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51. TS no GP 

18 de setembro de 2011 

 

Neste texto quero dividir uma satisfação com a comunidade 

interessada em GP no TS. Falo da inserção que o TS vem tendo 

nas esferas de discussão do GP. Antes tratado apenas como um 

nicho de mercado para profissionais na área de gestão, o GP no TS 

tem ocupado a cada dia um pouco mais de espaço no horizonte de 

profissionais experientes em gerenciamento. 

Provavelmente inspirados a princípio pelo espírito altruísta 

natural de todo ser humano, o TS vem aos poucos sendo tratado 

como muito mais que apenas uma área de trabalho para 

profissionais do Gerenciamento de Projetos. Aos poucos, todos 

começam a enxergar que a natureza essencialmente diferenciada 

desse setor da sociedade (quando comparado ao tradicional setor 

mercantil, ou segundo setor) acaba contribuindo com o 

desenvolvimento do conhecimento em gestão por destacar desafios 

gerenciais obscurecidos pelo contexto normal dos projetos 

empresariais. 

Cito, por exemplo, o recente desenvolvimento dos conceitos 

sobre sucesso em projetos. Se antes sucesso era encarado como 
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atendimento à tradicional tripla restrição, atualmente já é difundida a 

sua relação direta com o impacto gerado pelo projeto no negócio 

(que vai além da realização do escopo, prazos e custos do 

planejamento). Ora, esse foco o TS sempre teve muito mais 

enraizado que no setor mercantil. Contudo, a falta de ferramental 

gerencial dificultava (e ainda dificulta) ao TS realizar eficazmente as 

ações que o levassem ao sucesso. Mais que isso, a ausência de 

conhecimento em gestão dificultava a comunicação objetiva desse 

enfoque, hoje reconhecido. É verdade que em parte isso se deve ao 

tamanho dos problemas enfrentados pelo TS, mas muito também à 

sua iniciante profissionalização gerencial. 

Em contrapartida, os olhos do setor mercantil fixamente 

voltados para si próprio (o que é natural no nosso sistema 

econômico), dificultaram a empresas e profissionais vislumbrar essa 

relação anteriormente. Foi preciso errar, focando apenas a tripla 

restrição; não colher os resultados esperados; para, então, olhar 

mais abrangentemente. Eu também cometi esse erro no início, mas 

aprendi com o TS a olhar para fora. 

O que acontece com o conceito de sucesso ocorre com 

outros temas pertinentes ao GP quando os pensamos no TS 

(viabilidade e seleção de projetos, classificação de projetos, 

metodologias de GP, etc.). A complementaridade de ambos é nítida. 

Mais que uma inserção, trata-se também de uma soma. Quiçá um 

produto! 

Hoje em dia, o TS vem se tornando figura carimbada na 

programação de discussões do GP. Tende-se a não se tratar mais o 

GP no TS como aplicação de conhecimento simplesmente, mas sim 

o TS como contexto para evolução do GP. Ou seja, se o TS vem 

descobrindo o GP nos últimos tempos, esse, agora, começa e 
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perceber o TS em sua potencialidade. O TS não é apenas um nicho 

de mercado, mas uma oportunidade de amadurecimento para 

nossas organizações e profissionais. 

É claro que sou suspeito para dizer isso, afinal vivo com 

igual interesse ambos os universos. Posso estar míope em razão 

dessa duplicidade de visão, mas certamente não estou cego. 

Portanto, acredito que há alguma veracidade nessa minha 

constatação. Se GP e TS acreditam nisso, o tempo nos dirá. Mas eu 

acredito em ambos, juntos! 
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52. O que é TS e o que é OTS 

5 de novembro de 2011 

 

Li um livro, certa vez, que recomendo a todos. Não 

simplesmente pelo tema, mas, sobretudo pelos conceitos basilares 

nele tratados. Trata-se do livro “Criando um Negócio Social” de 

Muhammad Yunus, Editora Campus, 2010. O autor é de 

Bangladesh, presidente do Grammen Bank e prêmio Nobel da Paz. 

O Grammen Bank opera com microcrédito oferecido a indivíduos na 

linha de pobreza para que consigam superar sua situação crítica. 

Além disso, tem efetivado diversas parcerias com grandes 

corporações na criação de “negócios sociais” nos mais diversos 

ramos de atividade. 

Um negócio social, resumidamente, é um negócio 

constituído como uma empresa mercantil focado na solução de um 

problema social e que não distribui lucros aos seus investidores. 

Todo o resultado financeiro do negócio é utilizado para melhorar, 

ampliar, otimizar o negócio. É fundamental perceber que um negócio 

social trabalha como uma empresa normal: remunera seus 

trabalhadores, comercializa produtos ou serviços, possui marketing, 
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área de produção, logística de distribuição, etc. A diferença está no 

objetivo e na distribuição do lucro. 

Porque estou colocando isso no meu livro? Porque isso está 

diretamente relacionado ao conceito que tenho do Terceiro Setor. 

Longe de um simples conjunto de organizações sem fins 

lucrativos, o conceito apropriado para o Terceiro Setor vai além da 

definição da constituição jurídica das organizações. Defini-lo por 

aspectos secundários, excluindo a essência de sua existência, 

distorce o entendimento que devemos ter dele. Pior que isso, leva a 

equívocos em diversas áreas importantes para o Terceiro Setor, 

como sua regulamentação jurídica, o tratamento que lhe é 

dispensado no mercado financeiro, as questões fiscais, etc. 

Pergunto: como é possível ser assertivo ao discutir a integração do 

TS na burocracia de nossa sociedade se não formos ainda mais 

assertivos no entendimento de sua identidade? 

Você é o que você veste? A verdadeira essência de uma 

organização está na sua logomarca ou no seu contrato social? Uma 

organização socialmente responsável tem constituição jurídica 

diferente de outra socialmente irresponsável? Essas definições não 

distinguem as organizações. O que as distingue é o que realmente 

elas fazem. 

O conceito de negócio social de Muhammad Yunus é muito 

mais condizente com o que entendo por Terceiro Setor. Em meu 

livro “Gerenciamento de Projetos no Terceiro Setor”, Editora 

Brasport, discuto bastante o conceito, concluindo a seguinte 

definição: 

 

“Terceiro Setor é o campo da sociedade público, por 

estar acessível a todos os indivíduos e organizações, 
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porém, não estatal, por não estar sob domínio do Estado, 

onde organizações e indivíduos oriundos do Estado, do 

mercado ou da sociedade civil interagem no 

desenvolvimento de ações cujos objetivos são referentes à 

proteção social, manifestados pelos focos na concretização 

do usufruto generalizado de bens públicos ansiados pela 

população ou parte dela” (Ruggeri, 2011). 

 

Esta definição foca a essência do Terceiro Setor e não os 

elementos que o compõem. A razão é simples: o todo não se 

confunde com as partes. O conceito de Terceiro Setor vai além da 

definição de seus elementos. Assim como nossa identidade não se 

resume a nossos dados cadastrais, a identidade do TS não pode ser 

descrita com foco em dados dos elementos que o compõem. Você 

pode fazer parte do Terceiro Setor individualmente. Você não 

precisa ser uma associação ou uma fundação (como 

equivocadamente se prega ou pregou) para trabalhar pelo bem 

público. 

Contudo, por uma questão de organização da sociedade, é 

preciso distinguir precisamente uma OTS de fundações, 

associações ou empresas que tenham foco diferente (aqui assumo 

que nem todas as fundações e associações compõem o TS). Assim, 

defino no livro: 

 

“Organização do Terceiro Setor é a organização cujo 

objetivo seja vinculado à proteção social, focando sua ação 

em prol de um bem público, e cuja condução, expressa na 

forma de administração e enquadramento legal, seja tal que 

não permita que as ações desempenhadas gerem 
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benefícios econômicos privados aos indivíduos ou grupos 

constituidores da organização” (Ruggeri, 2011). 

 

Esta definição não limita a constituição jurídica de uma 

Organização do Terceiro Setor porque foca seu objetivo, sua razão 

de ser e seu campo de atuação. Portanto, com base nela, uma OTS 

pode ser uma associação, uma fundação, uma empresa ou qualquer 

outro tipo de organização, desde que objetive a proteção social, a 

generalização do usufruto de bens públicos, a dignidade das 

pessoas atingidas pelo acesso aos bens públicos, etc. 

Enfim, o conceito de Negócio Social está perfeitamente 

englobado nas definições acima e, mais que isso, melhor focado 

que muitas organizações (fundações ou associações) consideradas 

atualmente como do Terceiro Setor. 

Resta aqui um questionamento que acho interessante: 

devemos falar apenas de Organizações do Terceiro Setor, ou 

devemos entender que qualquer organização possa efetuar ações 

ou projetos do Terceiro Setor? Nesse caso, que tratamento 

devemos dar em cada caso às ações e às organizações? 
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53. Viabilidade de uma OTS 

7 de fevereiro de 2012 

 

Já se vão 2 meses do lançamento do meu livro 

“Gerenciamento de Projetos no Terceiro Setor” (Editora Brasport, 

RJ) e, enfim, consegui tempo e tema para mais um texto. Se por um 

lado devo comemorar a quantidade de trabalho que tem me tomado 

praticamente todo o tempo, por outro, lamento o fato de não 

conseguir dar a atenção que eu gostaria a todos os assuntos. 

 

O tema que trago aqui nasceu de uma discussão num grupo 

na internet que a princípio não tem nada com o Terceiro Setor. Isso 

já é uma prova de que o Terceiro Setor permeia nossa sociedade e 

não se restringe a um grupo de organizações que partilham uma ou 

outra característica. Mas essa é outra discussão. O tema de hoje é a 

VIABILIDADE DE UMA OTS. 

 

Este tema me veio quando naquele tal grupo que comentei 

discutia-se sobre criação de uma associação de representação de 

um grupo de pessoas. As questões naturais foram: 
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Qual seria o objetivo dessa associação? 

O que a distinguiria de tantas outras semelhantes? 

Ela não competiria com as demais? 

Etc. 

 

No fundo, ao se questionar isso, coloca-se em discussão a 

seguinte pergunta geral: essa entidade é viável? 

O mais interessante é que o caso que presenciei não 

discutia a viabilidade financeira da organização que se propunha 

criar. Isso é esplêndido, porque não é dinheiro que viabiliza uma 

organização do Terceiro Setor. O que se discutia era a necessidade 

de tal organização, a aceitação que ela teria na sociedade, a relação 

que ela teria com outras organizações, etc. E é exatamente aí que 

se sustenta uma OTS (Organização do Terceiro Setor). 

Antes mesmo de pensar sua sustentabilidade financeira ou 

administrativa, toda OTS deve pensar sua sustentabilidade 

enquanto proposta de ação no TS. A missão, objetivo, propósito que 

se pretende dar à organização encontra espaço na sociedade? Ou 

seja, essa missão é tida como necessária, importante, desejável 

pelos cidadãos? A forma de atuação pretendida pela OTS admite 

parcerias sólidas? As necessidades de recursos (financeiros, 

humanos, físicos, etc.) da OTS são supridas facilmente no contexto 

em que ela se encontrará? E por aí vai... 

Reparemos que avaliar algumas situações pode demonstrar 

que a OTS pretendida é um sonho e não uma realidade factível. 

Pensemos na quantidade de organizações (associações, fundações, 

etc.) que foram criadas e permanecem inertes. Nunca conseguiram 

sair do papel... 
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“Antes mesmo das questões de sustentabilidade financeira, 

as OTS precisam obter a sustentabilidade de seu próprio 

conceito, sua missão, objetivos, etc.” (Ruggeri, 2011). 

 

Pensar na sustentabilidade financeira e na obtenção de 

recursos (humanos e físicos) para suas ações corresponderia a 

pensar da eficiência da organização. Quão eficiente a organização é 

para obter e utilizar recursos (financeiros, físicos e humanos). 

Porém, a eficácia da organização será medida pela 

efetividade das suas ações percebida pela sociedade. Ou seja, qual 

a diferença que a organização faz à sociedade e como a sociedade 

reconhece o papel da organização. É neste eixo de pensamento que 

a organização encontrará sua viabilidade e as bases de sua 

sustentabilidade. 

 

“Uma organização socialmente necessária, aceita pelos 

seus públicos, atuante em conformidade e respeito aos 

costumes sociais e normas legais, etc. certamente tem mais 

condições de obter recursos para sua manutenção.” 

(Ruggeri, 2011) 

 

Atribuo importância diferenciada a esse tema porque, muito 

além de trazer uma discussão sobre sustentabilidade das OTS, ele 

abre flancos para enfrentar outros temas relacionados que carecem 

ainda de muito amadurecimento: profissionalismo na gestão das 

OTS, modelo econômico das OTS, modelo de negócios das OTS, 

etc. 

Todos esses temas podem trazer abordagens que nascem 

de uma interpretação sobre a identidade do Terceiro Setor ou 
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podem ser tratados no sentido de conduzir à interpretação dessa 

identidade. É uma via que permite trânsito em ambos os sentidos. 

Contudo, em minha opinião, esse é um dos casos onde o 

ovo deve vir antes da galinha. 
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54. A Responsabilidade Social e o Portfólio 

Social 

Originalmente escrito em 2011 

54.1. O que é social? 

Queremos neste artigo propor ideias relacionadas à 

construção de um portfólio de ações sociais. Para isso, 

consideramos ser primariamente necessário que deixemos claro o 

que vamos entender por social. O que é social? 

A primeira ideia que nos vem à mente quando usamos o 

adjetivo social é “referente à sociedade”. E está correto! Mas então, 

precisamos compreender o que é sociedade. Vamos pontuar 

conceitos a fim de ajudar ao leitor na apropriação dos significados 

que pretendemos para social e sociedade. 

Todos temos a noção de indivíduo! Mas temos a mesma 

noção? Indivíduo, analisando friamente, é aquilo que não é divisível. 

Ou, mais criteriosamente, aquilo que para certo contexto não pode 

ser tratado em partes, mas apenas na sua totalidade. Em nossas 

relações pessoais uns com os outros certamente o somos. Por mais 

que cumpramos papéis diversos nessas relações (familiares, 
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profissionais, comerciais, etc.) é impossível separar rigorosamente 

umas das outras. Todas se influenciam mutuamente. 

Também nas nossas relações com empresas ou outras 

organizações somos indivíduos. Seja como consumidores ou como 

empregados, nossas relações com as organizações são fortemente 

influenciadas por todos os aspectos constituintes de nossa 

individualidade. 

Semelhante às pessoas, também são as organizações nas 

suas relações Inter organizacionais. Ou seja, organizações são 

indivíduos porque não se podem estabelecer relações Inter 

organizacionais de setores de venda ou marketing desconsiderando 

setores de produção ou financeiros (pelo menos não deveriam para 

o próprio bem do indivíduo organização). 

Enfim, pessoas e organizações são indivíduos sociais, pois 

não podem ser subdivididos nas relações que desenvolvem 

mutuamente na vida em sociedade. 

Estas relações são reguladas por regras, normas de 

condutas, costumes, etc., que constituem componentes externos 

que de alguma forma se interiorizam nos indivíduos refletindo nas 

suas atitudes, posicionamentos, ações. Estes mecanismos 

reguladores que moldam as relações entre indivíduos sociais são, 

então, também sociais no sentido de que são constituintes da 

sociedade. Destacamos aqui que qualquer forma de cultura 

(costumes, expressões, rituais, etc.) é, então, um componente 

social. 

O ambiente onde ocorrem as interações entre indivíduos 

sociais também regula de alguma forma tais relacionamentos. 

Espaço físico, aspectos climáticos, disponibilidade de recursos 

naturais, etc. têm uma influência tal no comportamento dos 
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indivíduos que devem também ser considerados componentes 

sociais. Experimente retirar o alimento de um indivíduo, submetê-lo 

a altas ou baixas temperaturas, alocá-lo em grandes ou minúsculas 

extensões territoriais e, então, a constatação do aspecto social do 

ambiente ficará clara. Estes componentes incluem tudo o mais que 

há sobre o planeta, passando obviamente pela fauna e flora. 

Portanto, meio-ambiente deve ser pensado também como 

componente social. 

54.2. O que é Sociedade? 

A sociedade então, não poderia ser pensada apenas como 

um conjunto de indivíduos sociais. O conceito deve incluir as 

relações possíveis, os mecanismos de regulação destas relações, o 

ambiente em que acontecem, etc. 

A compreensão da sociedade vai muito além dos aspectos 

observáveis, perceptíveis ou facilmente detectáveis. É preciso 

perceber que esse universo chamado sociedade possui tantos 

componentes que teoricamente é impossível modelá-lo de forma 

eficaz. E mesmo que fosse, as relações entre indivíduos sociais 

(pessoas e organizações) fazem da sociedade um fenômeno 

extremamente mutante. 

Então assumimos por premissa que é impossível a um 

indivíduo qualquer construir uma visão minimamente eficaz sobre a 

sociedade capaz de prever seu desenvolvimento. Os modelos são 

limitados ou na abrangência do espaço, ou na abrangência do 

tempo, ou na abrangência dos componentes. E então temos todos 

sempre uma visão falha da sociedade, o que deixa para nós 

indivíduos, constantemente e em tudo que ocorre na sociedade, um 

grau de incerteza de causas e consequências. Esse grau de 
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incerteza é tão maior quanto menor é a consciência que temos dos 

componentes da sociedade (indivíduos, relações, mecanismos 

reguladores, ambiente, etc.). Nem arriscamos em cogitar uma 

minimização desse grau de incerteza, pois, dada a complexidade da 

sociedade, acreditar nessa minimização nos parece blasfêmia 

intelectual. Podemos pensar em reduzir a incerteza do nosso 

modelo interpretado, mas não minimizar. É impossível “ver” a 

sociedade em sua completude. 

Assim, teorizar, agir, diagnosticar, etc. sobre a sociedade 

em geral deve sempre considerar que há uma grande probabilidade 

de erro. É quase como partir do princípio de que qualquer modelo 

está a priori equivocado. Crer piamente nos nossos modelos de 

sociedade é ingênuo. Eles representam o que limitadamente 

pensamos e não o que ela é de fato. 

Mas uma certeza é comum a qualquer visão ou modelo 

sobre a sociedade: vivemos nela, vivemos dela e vivemos para ela. 

Não se vive em si, nem de si e nem para si, porque a vida sem 

sociedade (na completude do que expusemos até aqui) é inviável, é 

inconcebível para qualquer indivíduo social. Fica explícita a 

indissociabilidade entre indivíduo e sociedade e sua mútua 

dependência vital. 

54.3. Responsabilidade Social 

Se a sociedade é condição necessária para a vida do 

indivíduo e ele é o elemento primário na constituição da sociedade, 

fica óbvia a responsabilidade deste para com aquela. 

Ora, ser responsável por algo significa ter para si direitos e 

deveres para com essa coisa. Então, indivíduos sociais (pessoas e 

organizações) têm deveres e obrigações para com a sociedade. 
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Buscar a compreensão da sociedade, embora utópico, é uma atitude 

inteligente, no sentido de que isso facilita também compreender as 

relações que cada indivíduo desenvolve com a sociedade no 

despenho de suas obrigações (uma vez que seus direitos são 

recebidos dos outros indivíduos ao exercerem as suas próprias 

relações de dever social). Ou seja, compreender a sociedade na sua 

plenitude é a base do indivíduo para uma melhor relação com todos 

os componentes sociais, enfim, para a responsabilidade social. 

É certo que erramos como também é certo que é impossível 

acertar tudo, afinal nossos modelos de sociedade são falhos e 

limitados. Como garantir uma ação correta frente a algo que não se 

conhece completamente? É como se o erro fosse o principal evento 

social e a história fosse uma sucessão de prováveis erros. 

Mas também é certo que é nossa obrigação tentar acertar. 

Caso contrário as relações sociais tendem ao caos e nós, 

indivíduos, ao extermínio, pois ao não cumprimos nossos deveres 

deixamos de entregar os direitos dos demais indivíduos e eles para 

conosco. O direito à vida decorre do dever de deixar viver. 

Assim, Responsabilidade Social é antes de tudo o dever de 

tentar acertar nas nossas relações com a sociedade, entendida com 

todos os seus componentes. Mesmo que não consigamos o acerto, 

ser responsável é tentar sinceramente atingi-lo. Tentar acertar nas 

nossas relações com outros indivíduos, tentar acertar quanto aos 

mecanismos reguladores dessas relações, tentar acertar quanto ao 

ambiente e, sobretudo, tentar compreender a sociedade como ela é 

com a consciência de que a enxergamos subjetiva e limitadamente. 

Isso leva a uma consideração sobre nosso comportamento 

social (pessoas e organizações): seu interesse é seu e não social 

(da sociedade). O interesse da sociedade é social e o que você 



A Responsabilidade Social e o Portfólio Social  /  270 

acha socialmente interessante tem mais a ver com o seu modelo de 

sociedade (que tem uma grande incerteza embutida). É melhor 

buscar um modelo construído coletivamente. Assim pelo menos 

todos erram ou acertam juntos e comprometidos entre si. 

A dança de interesses individuais está longe de ser uma 

disputa de interesses sociais. São disputas de interesses individuais 

(de pessoas, organizações ou grupos). Basear nossas relações com 

os demais nesses interesses, abandonando a busca de uma 

compreensão superior dos interesses realmente sociais, é 

irresponsável. Ou apenas o interesse essencialmente verdadeiro da 

sociedade é legítimo ou todos os interesses o são. Considerando 

que sociedade é uma só, qualquer disputa de interesses só é 

possível se for de indivíduos. O interesse verdadeiramente social 

não geraria disputas porque é benéfico a todos. Mas a disputa não é 

o mal em si. O mal é a disputa gerada a partir da irresponsabilidade 

social, ou seja, na ausência de esforço em tentar compreender a 

sociedade e acertar para com ela. 

Não duvidamos que a grande maioria queira acertar para 

com a sociedade. O que não é claro é se a maioria se esforça em 

compreender a sociedade em sua completude. É nítido que todos 

têm seus interesses, baseados na sua interpretação de um modelo 

para a sociedade. Defendem estes interesses como interesses 

sociais partindo da premissa de que seu modelo de sociedade é 

correto. Como vimos, isso é pouco provável. 

Aqui encontramos a razão de ser de sentenças muitas 

vezes ditas a esmo: “o público acima do privado” e “o coletivo acima 

do individual”. O público e o coletivo representam o social. Não se 

relacionar baseado neles é ser socialmente irresponsável. Mas 
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como definir os interesses públicos ou coletivos? Enfim, como 

chegar aos verdadeiros interesses da sociedade? 

Apenas na harmonização dos indivíduos com a sociedade, 

ou seja, na compreensão deles como componentes primários (mas 

não únicos) da sociedade e no entendimento de que o interesse 

social é benéfico a todos, é possível encontrar a satisfação plena ou 

a felicidade. Como as compreensões a que nos referimos parecem 

utópicas, entendemos que a satisfação plena e a felicidade estão na 

busca dessa utopia e não na sua obtenção obviamente. Crer na 

impossibilidade dessa busca é jogar a toalha e perder a luta antes 

de lutar. Obviamente isso seria socialmente irresponsável. Não 

temos o direito de desistir, pelo contrário, temos o dever de buscar. 

54.4. Planejamento Estratégico Social 

Buscar conduzir relações direcionadas a partir de objetivos 

traçados para a sociedade é semelhante a definir ações orientadas 

por objetivos estratégicos em organizações. Poderíamos dizer, 

então, que o processo de construção da sociedade com 

responsabilidade social dos indivíduos é como um processo de 

planejamento estratégico. A sociedade ocupa lugar análogo ás 

organizações e os indivíduos são os trabalhadores dessa grande 

organização. É claro que estamos aí num estágio moderno de 

Administração Estratégica no qual todas as ações têm consciência 

de sua relação com os objetivos estratégicos e são conduzidas 

alinhadas com eles. 

Os objetivos e metas estratégicos seriam de forma ideal 

definidos por todos os trabalhadores. Mas isso, obviamente torna-se 

mais impossível quanto maior é a organização. Na sociedade, 

então, é completamente impensável. Mas a participação de todos é 
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importante porque é fundamental para garantir o comprometimento 

individual. Então mecanismos são criados para tentar essa coesão. 

O mecanismo de participação de números expressivos de 

indivíduos em discussões complexas baseia-se, na maioria das 

vezes, na constituição de conselhos, comitês, etc. que, em teoria, 

representam os grupos de indivíduos (pessoas ou organizações) 

interessados no tema em debate. A constituição desses conselhos e 

comitês deve ser socialmente responsável, ou seja, deve ser 

condizente com o esforço sincero de buscar a compreensão da 

sociedade para melhor orientar as relações decorrentes. Contudo, 

esse foco não é o caso comum aparentemente. 

Os grandes equívocos que se comete na composição 

destes conselhos são basicamente dois: 

 

1. Admitir que um membro seja representante de um 

grupo social 

2. Nomear membros focados em defesa de interesses 

de grupos sociais 

 

Ora, analisemos cada equívoco. 

Representar um grupo social significa ter atitudes, 

posicionamentos, interpretações, etc. que este grupo teria. Contudo, 

como o grupo não é de todo previsível, ninguém pode de fato 

representá-lo. Portanto, o que se tem não é uma representação, 

mas uma delegação: o grupo delega a um membro do conselho ou 

do comitê o seu posicionamento, sua interpretação e sua decisão. 

Este indivíduo está ali delegado pelo grupo e deve, portanto, agir e 

se relacionar no sentido de traduzir o comportamento do grupo na 

construção da compreensão da sociedade para a finalidade do 
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conselho. Obviamente essa tarefa nunca é cumprida plenamente. O 

indivíduo normalmente é mais guiado por suas interpretações 

pessoais do que pela interpretação que seria do grupo. Daí a 

importância do processo de escolha dos membros de um conselho 

ser até mais importante que o próprio conselho. Mas o efeito mais 

prejudicial da composição dos conselhos está na ausência da 

responsabilidade social por parte do membro ou até mesmo por 

parte da orientação que o grupo dá a ele. 

Os membros que participam dos conselhos com a atitude de 

defender interesses de grupos ou, o que é pior, os conselhos 

constituídos com este espírito, conduzem as discussões e decisões 

baseadas na dança dos interesses. Isso, como vimos, está 

incoerente com o que entendemos por Responsabilidade Social. A 

simples discussão de interesses individuais não conduz à 

compreensão e definição dos reais interesses da sociedade. Sem 

buscar estes verdadeiros interesses da sociedade não há como 

tomar decisões que a beneficiem integralmente. Uma decisão 

baseada em interesses individuais é sectária. Um conselheiro não é 

um representante de interesses, mas sim um construtor de 

entendimentos e estratégias. Sem este espírito, o que o conselho 

faz assemelha-se mais a um jogo (onde um ganha, outro perde, ou 

ambos empatam) do que a um planejamento estratégico para as 

questões sociais (onde o foco na sociedade é prioritário e os 

interesses discutidos são os dela). 

Portanto, um planejamento estratégico social deve ser 

construído com o verdadeiro espírito da Responsabilidade Social 

pelo qual cada indivíduo (pessoa ou organização) deve se pautar: a 

busca da compreensão da sociedade e do que constituiria 

verdadeiramente o interesse social. Como vimos, não obter êxito 
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absoluto é o mais provável, mas não agir e se relacionar com base 

nesse espírito seria socialmente irresponsável. 

54.5. O Portfólio Social 

Os direcionamentos dados pelos interesses sociais devem 

orientar as ações dos indivíduos (pessoas e organizações). O 

comprometimento com estas ações deve ser obtido pela 

participação e sustentado pelo espírito da responsabilidade social. 

Definir pelo desenvolvimento de um conjunto de ações com 

base em interesses da sociedade é semelhante a estabelecer um 

portfólio de ações (projetos) sociais. Este portfólio é constituído por 

ações pontuais e generalizadas, simples e complexas; ações que se 

multiplicam em outras e ações independentes. Todas estas ações 

guardam relação explícita com os interesses da sociedade definidos 

através de interações de indivíduos imbuídos do espírito da 

responsabilidade social (conselhos e comitês). Os responsáveis por 

propor e executar estas ações são os próprios indivíduos (pessoas e 

organizações). 

O sucesso destas ações, no sentido de atingir os objetivos 

da sociedade, está intimamente ligado ao processo de definir estes 

objetivos. Ou seja, o melhor portfólio social está intimamente ligado 

a um melhor planejamento estratégico social. Ou ainda, o sucesso 

de uma ação social desenvolvida por um ou mais indivíduos 

(pessoas ou organizações) está relacionado ao comprometimento 

que estes indivíduos têm com os objetivos da sociedade traçados no 

processo de planejamento estratégico social. Definir ações sem 

previamente se envolver com a construção deste plano estratégico 

social significa agir guiado por interesses (individuais) gerados a 

partir de uma compreensão limitada da sociedade. 
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Diretrizes focadas em objetivos e metas verdadeiramente 

sociais geram ações socialmente “interessantes”. Diretrizes focadas 

em interesses individuais (construídos por indivíduos sem 

envolvimento da sociedade) geram ações socialmente 

“interessadas”. Ambas podem acabar sendo benéficas à sociedade 

(cheia de carências imediatas) de alguma forma, mas o espírito na 

construção de cada uma é bem diferente. Apenas as ações 

socialmente “interessantes” são construídas fundamentadas na 

verdadeira responsabilidade social. 

Portanto, para que indivíduos sociais promovam ações 

socialmente interessantes - o portfólio social - é preciso antes que 

estes promovam um processo de planejamento estratégico social, 

construído com base na participação de todos, obtida, na prática, 

pela delegação do processo a indivíduos conhecedores das 

realidades de grupos, mas, sobretudo, imbuídos do espírito de 

buscar a melhor compreensão coletiva da sociedade para, então, 

estabelecer objetivos e metas para ela e não para eles. O direito e 

esse processo está vinculado ao dever do espírito da 

responsabilidade social. 

54.6. Os vários níveis do social 

Vivemos numa sociedade cujas relações e interações 

atingiram tal estágio de desenvolvimento que somos obrigados a 

pensá-la sempre na totalidade para uma série de questões. As 

relações entre indivíduos e o ambiente em que elas ocorrem estão 

de tal forma entrelaçadas que qualquer ação de maior porte deve 

considerar seus reflexos em toda a sociedade. Quando falamos toda 

a sociedade, falamos de sete bilhões de pessoas, mais um sem 

número de organizações, todos indivíduos sociais, suas relações e 
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os mecanismos que as regulam e também o seu ambiente (que já 

tende a extrapolar o planeta). 

Compreender essa complexa sociedade para balizar nossas 

decisões e ações, assumindo assim um comportamento socialmente 

responsável, é um desafio sem precedentes. Nós indivíduos, em 

nossa limitação, podemos apenas tentar construir vários modelos 

(com suas limitações e falhas) para compreensões parciais. Mas 

isso já é um passo e, como dissemos, a nossa responsabilidade 

social está mais relacionada a tentar do que a conseguir. 

Assim, dividimos a sociedade de várias formas segundo 

vários critérios para buscar compreensões parciais, na esperança de 

que estas compreensões parciais integrem-se em algum estágio. 

Uma divisão importante é relacionada à escala geográfica, pois 

limita normalmente a quantidade de indivíduos em cada parte da 

divisão. Saímos de uma escala mundial, para uma continental, 

depois para blocos econômicos, depois para países, daí para 

estados, regiões e enfim, municípios. A divisão pode continuar em 

ambos os sentidos. 

Cada divisão destas pode estabelecer seus processos de 

planejamento estratégico social e construção do portfólio social. 

Obviamente, nas interfaces dessas divisões haverá pressões para 

que os direcionamentos sejam coerentes. Em cada divisão, o nível 

estratégico do social será delegado a conselhos criteriosamente 

constituídos, o nível tático será conduzido por lideranças e o nível 

operacional será exercido por todos os indivíduos sociais. Assim, 

teremos objetivos e metas sociais (nível estratégico), estratégias de 

ações sociais (nível tático) e ações sociais (nível operacional). 

Obviamente, com base na administração estratégica, em 

todos os níveis, todos os indivíduos devem estar tomados pelo 
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espírito da responsabilidade social. Ou seja, os objetivos e metas de 

maior nível nunca devem sair do foco bem como o esforço na 

compreensão da sociedade. 

54.7. O “ideal social” e o “real social” 

Dizia o filósofo francês Voltaire já há muitos anos: “o ótimo é 

inimigo do bom”. Tentar atingir o melhor de todos os resultados pode 

nos impedir de atingir pontos intermediários. Além disso, quando 

falamos de resultados sociais, devemos lembrar nossa incapacidade 

de compreender a sociedade e, portanto, o resultado ideal é uma 

utopia. Assim, devemos focar no que já é algum avanço para que 

não nos percamos na eterna busca do ideal. Essa busca tende a 

nos manter no nível estratégico das discussões e jamais atingir o 

nível das ações, onde a sociedade acontece efetivamente. 

Portanto, o resultado real é o que podemos fazer e não o 

que gostaríamos de fazer. Nosso limite de realização concreta 

define o possível. O ideal desfila na esfera das incertezas e não se 

concretiza. 

A sociedade vive uma mutação constante e ações sempre 

serão necessárias, bem como os indivíduos por elas responsáveis. 

Sem responsabilidade social não há comprometimento com a 

sociedade e uma sociedade sem problemas sociais é uma 

sociedade que não demanda responsabilidade social. É quase como 

dizer que nosso maior objetivo é sermos irresponsáveis com nossa 

sociedade, pois isso significaria não haverem problemas sociais. É 

um trocadilho, porque é utópico. Mudamos os problemas da 

sociedade, mas eliminá-los é eliminar a própria sociedade (paralisá-

la) e, consequentemente, nós mesmos. 
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Portanto, a felicidade para nós, indivíduos sociais, pode 

estar no caminho da construção da nossa sociedade. Caminho que 

nunca tem fim. Menos que isso é irresponsável, mais que isso é 

irreal. 

 

 



 

 

 


