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Prefácio 

 

No início de 2016 lancei uma coletânea dos textos que 

publiquei de 2010 a 2015. Gostei do resultado e decidi que lançaria 

uma nova coletânea a cada cinco anos. Aqui está a que se refere ao 

período 2016 – 2020. Foi um período rico e decisivo e isso fica claro 

se você comparar ambas as coletâneas. 

O ano de 2016 prenunciou uma mudança na minha carreira 

profissional e na forma de tratar diversos temas. Não que eu tenha 

mudado drasticamente de ideias, mas pude, nestes anos, ampliar 

minha perspectiva e o conteúdo no qual eu poderia fundamentar 

certas posições. E não foi por acaso, pelo menos não completamente. 

Neste período (2016 a 2020) encontrei explicações para meu 

viés de abordagem idealista e abrangente, o que reforçou minhas 

posições e ampliou minhas possibilidades de argumentação e ação, 

mas também me deu recursos para compreender outras abordagens. 

Em 2015 eu havia me desligado da Vale S/A, onde trabalhei 

por quatro anos fiscalizando o desenvolvimento de projetos de 

arquitetura e engenharia para empreendimentos nas minas do Mato 

Grosso do Sul. Naquele período percebi que minha forma de abordar 

o desenvolvimento de projetos (desenvolvida em 20 anos como 

projetista e coordenador de projetos) tinha lá seus diferenciais e se 

complementava a cada nova experiência que estimulava novos 

estudos e novas reflexões. Ainda em 2015 eu tinha me envolvido com 

a criação da Associação de Gerenciamento de Projetos de Mato 

Grosso do Sul - AGPMS. Fui o primeiro Diretor de Programa da 

Associação (2015 a 2018) e, coincidentemente, atualmente sou seu 

terceiro Presidente (2020 – 2021). O Gerenciamento de Projetos já 
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ocupava meus estudos e atuação profissional há pelo menos quinze 

anos e achei a iniciativa da AGPMS importante para aquele meu 

momento. 

2015 tinha sido também o ano em que lancei meu livro 

“Redescobrindo o Processo do Projeto” onde coloquei um bocado do 

meu pensamento sobre o desenvolvimento de projetos de Arquitetura 

e Engenharia que, por fim, mescla a base técnica de engenharia com 

meus estudos sobre o processo de desenvolvimento de projetos e o 

próprio gerenciamento de projetos, com uma peculiar abordagem 

baseada em comunicação e ciências da informação. Foi um livro 

interessante porque foi escrito em apenas quatro meses de forma 

fluente. Eu sentava e escrevia, sem qualquer pesquisa prévia. 

Apenas colocava para fora o que eu aprendi ao longo da carreira. É 

claro que ali estava condensado e mastigado o estudo e vivência de 

quase 20 anos de Projetos AEC (Arquitetura, Engenharia e 

Construção). 

2016 foi, então, o ano que marcaria meu maior envolvimento 

com o mercado local no MS. Mas o ano não foi dos melhores para o 

mercado de engenharia e o gerenciamento de projetos apenas 

engatinhava no MS. Soma-se a isso minha pouca habilidade para 

iniciar contatos comerciais, o que pesa na minha carreira até hoje, e 

não me prontifiquei a colocar isso como prioridade de 

desenvolvimento ainda. Mas, claro, eu tinha muitos resultados para 

mostrar e muitas ideias sobre as quais falar. Foi assim que tive meu 

período de palestras, dezenas delas sobre meus temas centrais à 

época (veja a “Coletânea de Textos 2010 – 2015”). 

Falei em diversas oportunidades, de 2015 a 2017, sobre 

Projetos de Arquitetura e Engenharia, Gestão de Projetos e alguns 
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temas que orbitam ou se mesclam a esses assuntos. Ministrei alguns 

cursos baseados no meu livro recém lançado. Acabei, no final de 

2015, sendo convidado a dar aulas no IPOG, onde lecionei, até início 

de 2020, cerca de seis a oito módulos em cursos de MBA por ano. 

2015 foi também o ano que marcou meu contato formal com 

o BIM – Building Information Modeling. Autodidata, como sempre, 

mergulhei nos estudos sobre o tema e rapidamente me acostumei a 

ele. Na realidade, minha abordagem de projetos de engenharia 

sempre foi muito aderente ao BIM e não foi difícil entrar nesse 

ambiente (prefiro o termo paradigma para me referir ao BIM). Debates 

aqui, textos ali e de repente eu passei a ser reconhecido como 

autoridade no assunto. Mas, para variar, minha abordagem é sempre 

transversal e repleta de tópicos concorrentes. Destaquei no BIM o 

aspecto processual do trabalho, coerente com a visão que desenvolvi 

durante minha carreira de projetista, coordenador e fiscal de projetos. 

Rapidamente percebi que uma grande barreira para o BIM seria a 

cultura do mercado de construção civil. Os aspectos humanos, que 

sempre me despertaram grande interesse (foram perceptíveis na 

infância, ressurgiram na faculdade de engenharia e se firmaram na 

primeira pós-graduação em 1997), surgiram no BIM como tema 

fundamental de trabalho e precisavam ser abordados séria e 

consistentemente. Jogaram o sapo no brejo! Em 2015 mesmo realizei 

o primeiro evento sobre BIM no MS. 

Comecei, em 2017, a fazer um MBA em Gestão de Pessoas 

no próprio IPOG. O mercado ruim anunciava um período difícil e 

resolvi me ocupar estudando. Apesar das palestras e de ficar cada 

vez mais conhecido, o que eu vendo o mercado local não compra, 

coordenação de projetos. Meu engajamento com a minha abordagem 
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ficou tão cristalizado que comecei a enfrentar dificuldade de me 

readaptar aos métodos arcaicos de trabalho do mercado de 

construção civil. Refleti comigo mesmo que o MBA em Gestão de 

Pessoas seria útil para minha readaptação (na realidade eu esperava 

que eu vislumbrasse uma forma alternativa de me inserir no 

mercado). 

Em 2016, após enfrentar muita resistência ao BIM no 

mercado local, resolvi juntar uma equipe de jovens projetistas e 

desenvolver um projeto, talvez o primeiro totalmente modelado em 

BIM por uma equipe do MS. O projeto Carpe Diem foi um divisor de 

águas na vida de quem participou dele. E para mim foi a constatação 

empírica definitiva de que minha abordagem era adequada e 

extremamente aderente ao BIM. Eu tinha um método de trabalho que 

funcionaria muito bem nesse novo contexto. Mas o BIM não decolava! 

Dois acontecimentos no meio de 2017 foram definidores na 

minha carreira. 

O primeiro deles foi a participação nos módulos do MBA que 

o IPOG chama de Plenitude. São módulos de autoconhecimento, 

além dos que já vinham ocorrendo no curso, que me marcaram e me 

descortinaram um tipo de abordagem com a qual eu ainda não tinha 

me envolvido. Uma abordagem que mesclava psicologia com um 

toque de filosofia. Olha o sapo no brejo novamente! Me maravilhei 

com aquele conteúdo. Esse meu lado afeito às ciências humanas 

sempre foi um diferencial e começou a se firmar como cerne de minha 

formação, assumindo rapidamente protagonismo na minha forma de 

pensar. 

Pouco tempo depois, tive a oportunidade de iniciar o curso de 

Filosofia como portador de diploma na UFMS. Não sabia onde eu 
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arrumaria tempo para tudo isso, mas o cavalo passou selado na porta 

e eu não podia perder a oportunidade de me engajar nesse projeto 

particular que eu carregava há vários anos. Iniciei o curso na base do 

“seja o que Deus quiser”. Foi uma rara decisão puramente emocional. 

As ciências humanas invadiram minha cabeça e se 

acomodaram facilmente sem conflitar com minha formação 

tecnológica e minha atuação no mercado da construção civil. Pelo 

contrário, abriram minha visão para questões que antes eu percebia, 

mas não tinha bagagem para entender. 

2017 foi assim, MBA de Gestão de Pessoas, AGPMS, 

graduação em Filosofia e um trabalho como assessor do Presidente 

do CREA que consegui graças ao nome que conquistei com as 

palestras, publicações e cursos. Em 2018 substitui o trabalho no 

CREA por uma consultoria de um ano a um escritório de Arquitetura 

que implantava empreendimentos. Deixei a diretoria da AGPMS e 

iniciei a criação da CBIM MS – Câmara Brasileira de BIM MS, um 

movimento de proporção nacional no qual aproveitei a oportunidade 

de representar o MS. As vacas eram magras nesses anos, mas a 

satisfação com os cursos me mantinha resiliente. 

A virada de 2018 para 2019 foi trágica e feliz ao mesmo 

tempo. Trágica porque a consultoria acabou antes mesmo de 

implantar mudanças significativas, e fiquei sem serviço, ainda num 

período de crise no mercado de construção civil. Feliz porque foi 

lançado pelo IPOG o MBA em Desenvolvimento do Potencial Humano 

e Psicologia Positiva. É como se fosse o módulo do Plenitude com 

duração de quase dois anos. O sapo agora estava nadando de 

braçadas no brejo! É claro que eu me matriculei! 
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A essa altura, talvez, o leitor perceba que eu já estava meio 

afastado dos projetos de engenharia e da gestão de projetos, os 

temas que sempre marcaram minha atuação. Como eu costumo 

dizer, é como se eu saísse da engenharia, mas a engenharia não 

saísse de mim. Minha abordagem ficou mais completa e complexa 

porque passou a envolver aspectos humanos com muito mais 

consistência. E a minha “pegada” filosófica, sempre meio discreta, 

tomou proporções incamufláveis. 

Mais ou menos nesse período batizei minha abordagem 

sobre a implantação de empreendimentos como Engenharia Integral. 

Durante os cursos de MBA acabei tendo contato com a Teoria Integral 

de Ken Wilber. Ao estudar sobre ela veio a certeza de que era mesmo 

o nome correto para minha abordagem. 

Sai de coordenador de projetos de engenharia em 2015, 

ainda que com uma abordagem um tanto original, para um arauto da 

integralização na construção civil com a minha Engenharia Integral 

bastante aderente ao BIM, em 2020. Têm sido anos intensos e até 

confusos, porque são muitos conteúdos que precisam se harmonizar. 

Mas uma das coisas que descobri nesse período é que buscar essa 

harmonização não me cansa, pelo contrário, ela nasceu exatamente 

porque está na essência da minha forma de pensar, sentir e agir. É 

como se ela sempre estivesse lá dentro, adormecida, e eu apenas a 

acordei e abri as portas para que florescesse. E, o que é melhor, me 

deu um novo horizonte para trabalhar mais 25 anos. 

O que compilei neste livro é fruto desse período intenso. 

Escrevi bastante porque estudei bastante. Nem tudo veio para essa 

compilação, pois são palestras e não textos. Alguns eu escrevi 

especificamente para completar temas que já estavam abordados e 
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assim dar um corpo mais completo ao conteúdo. Outros vieram 

apenas para dar mais publicidade ao que produzi.  E há os 

tradicionais que escrevi inspirado pelas experiências cotidianas no 

trabalho e nos debates pela internet. Os temas estão divididos em 

Gestão, BIM e Filosofia & Desenvolvimento Humano. Veja no primeiro 

texto uma explicação sobre como ficou a divisão deste livro. Os 

textos, como de praxe nas minhas coletâneas, são independentes 

(embora possa haver conexões entre eles) e podem ser lidos em 

qualquer ordem, embora eu tenha tentado dar uma sequência 

gradativa a eles. Espero que gostem! 

 

Renê Ruggeri 

2020 
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1. Introdução à Coletânea: Gestão, 

Tecnologia e Gente, três livros e uma 

realidade 

 

O desenvolvimento organizacional é realizado com atuações 

em três perspectivas ou três pilares: 

Infraestrutura física, onde podemos incluir todo o parque 

mecanizado ou tecnológico de uma empresa e seus ativos 

patrimoniais. Tudo relacionado à Tecnologia da Informação também 

devemos considerar pertinente à infraestrutura. 

Processos, onde está estabelecida a forma da organização 

realizar seu trabalho, desde os macro processos de negócios até os 

mínimos procedimentos de apoio administrativo. Tudo isso é relativo 

à forma da empresa entregar valor aos seus clientes. 

Pessoas, a força motriz e criativa da organização, sobretudo 

quando falamos de empresas de serviços. As pessoas são a vida da 

empresa e tudo o que acontece deriva de algum tipo de relação 

humana. 

Nesta coletânea abordei esses pilares do desenvolvimento 

organizacional em três volumes, cada um dedicado a um tema que se 

relaciona com um dos pilares. 

No primeiro livro, cujo tema é Gestão de Engenharia, trago 

textos e situações que têm os processos organizacionais como 

cenário ou contexto. Especificamente, falo em alguns textos do 

mercado de serviços de arquitetura e engenharia, mas na perspectiva 

dos processos, a fim de dar generalidade ao conteúdo. Muito do que 
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serve para arquitetura e engenharia, serve também para qualquer 

outra área. Sem fugir da minha história, muitos textos abordam pontos 

próprios do gerenciamento de projetos. Mas há outros que trazem 

reflexões na seara da gestão empresarial. 

O Livro II, em tese dedicado ao pilar da infraestrutura, acabou 

focando o tema BIM – Building Information Modeling. É inevitável o 

conteúdo que versa sobre processos de trabalho, mas bastante 

voltado para o trabalho em BIM. É dos livros o mais curto, mas nem 

por isso de menor importância. O BIM é o futuro da construção e da 

infraestrutura sendo, portanto, tema obrigatório. 

O terceiro livro é dedicado ao pilar de Pessoas. Os temas das 

humanidades tendem a ser mais extensos e, então, é o maior dos três 

livros. Há textos com essência mais gerencial, mas há outros de fundo 

filosófico ou psicológico. Aproveitei muito do conhecimento adquirido 

nos MBAs e na graduação em filosofia, 

As inspirações para os textos nos três livros, como quase 

sempre, vêm de passagens que presenciei na realidade cotidiana e 

que despertaram algum tipo de pensamento ou dúvida em relação a 

algum tópico importante. Porém, nesta coletânea, sobretudo no Livro 

III, há textos oriundos dos conteúdos dos MBAs e da graduação em 

Filosofia. São, normalmente, textos onde tento explicar ou dar clareza 

a ideias e pensamentos de autores diversos, às vezes 

recontextualizando-os. Alguns textos são extratos de trabalhos 

acadêmicos, outros são pequenos ensaios, alguns são aplicações de 

conteúdos transversalmente a outras áreas de conhecimento etc. 

Essa divisão de temas é meramente um critério para 

distribuição dos textos, mas ficará claro que, na perspectiva integral 

que permeia minha forma de pensar, os três pilares do 
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desenvolvimento organizacional são imbricados entre si e, inclusive, 

extrapolam os limites de qualquer organização, encontrando conexão 

com contextos mais amplos e complexos como a sociedade, o 

mercado, o universo, a evolução humana, etc. 

Essa perspectiva ampla transparece quando abordo temas 

de gestão tendendo para a cultura organizacional, que evidentemente 

é influenciada e conectada com a cultura da sociedade em que 

vivemos; ou quando introduzo o conceito de BIM como paradigma e 

tudo que decorre desse posicionamento; ou ainda quando misturo 

pensamentos filosóficos de centenas de anos, com ideias 

extremamente atuais sobre transformação digital e novas abordagens 

científicas para questões sociológicas ou psicológicas. 

Esta é a marca desta coletânea de textos, uma espécie de 

decreto que nega a barreira entre as áreas de conhecimento e institui 

a integração como paradigma de leitura da realidade e análise dos 

acontecimentos concretos. Por isso, a rigor, a leitura, embora possa 

ser feita texto a texto, pois é uma coletânea, fica completa quando se 

busca perceber a teia geral na qual todos os temas são integrados. 
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2. Introdução ao Livro I: Gestão de 

Engenharia 

 

Trabalho com gerenciamento de projetos, especificamente no 

mercado de arquitetura e engenharia, há muitos anos (vinte e cinco 

para ser exato). É claro que nesses anos todos fui moldando minha 

forma de abordar os assuntos pertinentes a essa atividade. Como 

iniciei minha carreira constituindo meu próprio escritório, com o qual 

me mantive por cerca de dez anos, não fui efetivamente formado em 

nenhuma cultura organizacional pré-existente; criei a minha própria à 

medida que interagia com outros profissionais e solucionava as 

situações típicas desse mercado. E foram muitas experiências. 

Como líder do escritório, não me era possível apenas seguir, 

tive que abrir o caminho desde cedo. Mergulhei nos estudos de vários 

assuntos relacionados a projetos de arquitetura, engenharia e 

construções (Projetos AEC), bem como à produção neste setor e à 

administração dela. Temas técnicos em engenharia e em gestão 

foram leituras cotidianas. Recentemente descobri que procurei essa 

vida naturalmente, não foi uma questão de ser formado pelas 

circunstâncias, pois procurei estas circunstâncias. Mas essa história 

é tema do Livro III desta coletânea. 

O livro que lancei em 2015 (“Redescobrindo o Processo do 

Projeto”), do qual colho frutos até hoje, integrou de certa forma a 

Gestão de Projetos e a Gestão de Processos no nicho dos Projetos 

AEC. Compilei reflexões dos anos de atuação como projetista, 

coordenador, gestor e fiscal de trabalhos de desenvolvimento de 

projetos. Os textos deste livro são complementações de alguns temas 

já abordados, revisitam conceitos ou abrem insights especiais. 
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Há uma característica que foi se firmando nestes últimos 

anos: a não separação da Gestão de Projetos e Gestão de Empresas, 

embora a distinção entre elas seja firme. Aliás, essa é uma das 

tônicas do trabalho que desenvolvo atualmente: apoiar empresas a 

institucionalizar a Gestão de Projetos conciliada com a Gestão 

Empresarial, quase sempre com a intercessão da Gestão de 

Processos mediada por tecnologia (BIM). Provavelmente, essa é a 

marca dos textos aqui apresentados e o BIM (Building Information 

Modeling) é tema do Livro II. 

Ora tratando da Gestão de Projetos nas empresas, ora da 

influência da Gestão de Empresas nos projetos e, eventualmente, 

abordando processos neste meio, os textos se seguem pontuando 

tópicos fisgados nas vivências do dia a dia da profissão. 

A conjuntura social, econômica e tecnológica destes anos 

trouxe o tema da transformação digital como uma avalanche. A 

tecnologia já vinha ocupando espaço especial da minha atenção por 

causa do BIM, que veio se infiltrando no mercado de construção civil. 

Mergulhar na análise da transformação digital neste mercado foi 

natural e, claro, não há como separar os mercados quando o assunto 

é tecnologia, ela está por toda parte atualmente. Tudo assumiu a 

bandeira do digital e inaugurou-se a era 4.0. Esse tema aparece 

também nos textos dessa coletânea nos três livros. 

Essa visão em perspectiva dos temas culminou nestes anos 

com a adoção da expressão Engenharia Integral para referenciar a 

abordagem que faço do processo de implantação de 

empreendimentos. Curioso sobre a terminologia é que eu já vinha 

pensando no termo “integral”, mas me deparei em 2018 com a Teoria 

Integral, o que me fez decidir de uma vez pelo uso do termo. Inclusive, 
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me ajudou a encontrar a conexão do que eu sempre estudei em 

gestão e projetos de engenharia com os aspectos humanos que ainda 

eram nebulosos para mim. As duas pós graduações que fiz neste 

período (Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Humano & 

Psicologia Positiva) foram fundamentais para isso. 

Por fim, o estudo formal em Filosofia me ajudou a ampliar as 

perspectivas de análises, o que ficará explícito em vários textos. Essa 

abertura de horizontes criou uma fase na minha vida profissional, com 

muito mais possibilidades e desafios. 

Esse quinquênio foi sem dúvida um divisor de águas aos 25 

anos de profissão. Estou em um novo começo, mas desta vez 

tecnologia, processos e pessoas estão de tal forma integrados que a 

tão falada transformação digital destes anos figura como apenas 

aspecto da realidade a ser explorada. O universo de trabalho agora é 

concreto, tecnológico, sócio-organizacional, cultural e humano, 

verdadeiramente integral, complexo e sistêmico. 
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3. Gerenciamento de Projetos na implantação 

de empreendimentos, 14 áreas nos 5 grupos, 

simples assim 

May 23, 2019 

 

Implantar empreendimentos é um desafio considerável. 

Conduzir esta implantação de forma planejada e controlada é um 

desafio ainda maior. 

Gerenciar a implantação de Empreendimentos é Gerenciar 

Projetos, entendendo o termo no sentido amplo adotado pelo Project 

Management Institute - PMI: “projeto é um esforço temporário 

empreendido para entregar um resultado exclusivo”. (Project, nesse 

sentido, seria até melhor traduzido como empreendimento). 

Dificilmente uma intervenção a ser realizada num edifício não se 

encaixa na definição. A manutenção predial pode ser também gerida 

por projetos (de pequeno porte, mas condizentes com a definição). 

Além das dez áreas de conhecimento tradicionais no 

Gerenciamento de Projetos, na construção civil deve-se também 

focar as quatro áreas adicionais específicas para esse 

ambiente/contexto. Assim, o trabalho, na sua totalidade, compreende, 

a rigor, a gestão de 14 (quatorze) temas fundamentais. Isso também 

está nas boas práticas do PMI com seu complemento ao PMBOK 

específico para construção civil. 

A Gestão do Escopo foca a definição e controle de todo o 

trabalho necessário aos melhores resultados na implantação ou 

intervenção e a Gestão do Tempo (Cronogramas) programa este 

trabalho ao longo do ciclo de vida do empreendimento. Aqui se 
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enquadram tanto os trabalhos de projeto do produto, quanto os 

trabalhos de suprimentos e de produção propriamente dito, não se 

limitando a estes apenas, obviamente. 

A Gestão dos Custos planeja e controla a movimentação 

econômica e financeira de recursos aplicados diretamente no 

empreendimento. A Gestão das Finanças monitora a relação dos 

custos do empreendimento com as finanças da organização a fim de 

que o empreendimento permaneça agregando valor ao negócio do 

proprietário sem gerar impactos negativos na sua saúde financeira. 

A Gestão da Qualidade visa garantir as características dos 

resultados que permitam as melhores condições de operação e 

atendimento aos requisitos das diversas partes interessadas. É 

exercida tanto com foco no produto quanto no processo de 

implantação. 

A Gestão de Recursos (humanos e físicos) desenvolve e 

agrega equipes na busca de desempenho adequado e equaciona as 

disponibilidades de materiais e equipamentos necessários aos 

trabalhos de implantação. As relações externas do empreendimento, 

cujos canais de comunicação passam pela equipe de implantação, 

são monitoradas e conduzidas pela Gestão das Partes 

Interessadas. 

A Gestão das Comunicações garante a coesão e a sinergia 

entre os envolvidos fluindo as informações necessárias às tomadas 

das melhores decisões e atendimento aos interesses diversos, bem 

como precavendo a desinformação e conflitos gerados por diferentes 

interpretações dos dados, fatos e documentos. É crítica e estratégica. 

A Gestão dos Riscos monitora os aspectos diversos do 

cenário futuro a fim de evitar que problemas impactem o 
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empreendimento e, inclusive, aproveitar oportunidades no andamento 

dos trabalhos. A Gestão de Pleitos monitora as relações e condições 

contratuais com fornecedores e parceiros antes que se tornem 

entraves para o empreendimento ou o negócio. 

Materiais, equipamentos e sistemas representam parcela 

extremamente significativa dos custos. Somados aos serviços 

(incluindo os de gestão) atinge-se cem por cento do empreendimento. 

Assim, a boa Gestão das Aquisições é crítica para o sucesso do 

empreendimento, com importantes impactos nos quesitos de prazos 

e custos. 

A Gestão da Segurança e a Gestão do Meio Ambiente do 

empreendimento condicionam os trabalhos, sobretudo no 

atendimento às normas aplicáveis e no respeito à vida humana e ao 

ambiente, físico e social, afetado pelo empreendimento. Devem ser 

preocupações constantes. 

Por fim, é preciso que todo esse trabalho ocorra de forma 

harmonizada e integrada. Para isso atua a Gestão da Integração do 

empreendimento, comumente através de uma metodologia que 

permita níveis de eficiência nas ações e eficácia nos resultados, 

condizentes com as restrições impostas pelo contexto do 

empreendimento. As empresas sempre buscam implantar a melhor 

metodologia, mas, apesar dos esforços, sabe-se que a maior parte 

dos empreendimentos dificilmente chega ao fim cumprindo metas de 

prazo e custo dentro de parâmetros satisfatórios. Logo, encontrar a 

melhor forma de implantar empreendimentos é um desafio contínuo e 

permanente e, como cada empreendimento é único, é bem provável 

que não exista uma metodologia com 100% de desempenho, o que 
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não impede que se busque a melhoria a cada novo esforço de 

implantação. 

Agregue-se às áreas de conhecimento a distribuição das 

ações em cinco grandes grupos de processos igualmente importantes 

para o sucesso em cada iniciativa. Os processos 

de iniciação garantem que projetos estejam condizentes com os 

planos da instituição, seus requisitos estejam alinhados com os 

objetivos institucionais e que as informações e articulações 

necessárias ao seu bom início estejam devidamente preparadas. No 

grupo de planejamento, os processos favorecem a previsibilidade e 

combate preventivo aos problemas, bem como o detalhamento das 

melhores estratégicas de implantação. Passa-se aos processos 

de execução que são acompanhados dos processos 

de monitoramento e controle. Nesses dois grupos são focadas a 

liderança da equipe executora e as garantias de que os resultados 

atenderão aos requisitos iniciais. Finalmente, o grupo de processos 

de encerramento cuida para que não haja pendências na conclusão 

do trabalho. Os processos destes cinco grupos ocorrem de forma 

sistêmica ao longo de todo o trabalho, já que as ações necessárias à 

cada objetivo normalmente cobrem todo o ciclo de vida da 

implantação do empreendimento. 
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4. Termo de Abertura do Projeto (TAP): entre 

o estratégico e o operacional 

Apr 04, 2020 

 

As boas práticas em Gestão de Projetos preveem um 

documento extremamente importante na fase inicial em projetos: o 

Termo de Abertura do Projeto (TAP). Segundo o PMBoK, é a saída 

principal do processo “Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto”, 

primeiro processo da área de Gestão da Integração. Isso mesmo, há 

um processo específico para produzir o TAP, veja o quão ele é 

considerado importante. 

Quero falar da importância desse processo e desse 

documento. Mas, antes, há um detalhe que julgo crucial refletir para 

que prosseguir na exposição: o aspecto da comunicação do TAP. 

Grande parte dos documentos, provavelmente a maioria 

absoluta deles, tem por função primordial servir de suporte a uma 

mensagem, ou seja, participar de um processo de comunicação. Toda 

comunicação envolve pelo menos duas partes: emissor e receptor. 

Quem são o emissor e o receptor da mensagem contida no TAP? 

Há quem possa responder que a mensagem é do Gerente de 

Portfólio para o Gerente do Projeto. Mas isso significaria que o resto 

da equipe, tanto da gestão de portfólio quanto do projeto, não 

precisam conhecer o TAP, apenas os gerentes. É claro que não é 

assim. A mensagem do TAP não é dirigida meramente de uma 

pessoa a outra. O TAP é construído a várias mãos e é recebido a 

várias outras mãos. O TAP é uma mensagem entre duas equipes que 

têm focos diferentes para o projeto. Enquanto uma tem o projeto como 
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um elemento a ser analisado dentre tantos outros similares que a 

empresa pode decidir implantar, outra tem no projeto todo o seu foco. 

A equipe de estratégia empresarial exerce, com apoio ou não 

de outras áreas, a função de gerenciar o portfólio de ações que a 

organização se propõe realizar num certo período em busca de suas 

metas e objetivos. Se essas ações fossem um baralho, cada carta 

poderia ser um projeto e não dá para jogar com todas as cartas de 

uma vez só. A limitação de recursos (físicos, financeiros, humanos 

etc.) impõe a necessidade de selecionar ações ou projetos. 

Já a equipe operacional se preocupa em realizar as ações 

selecionadas pela empresa. Ou seja, recebe algumas poucas cartas 

do baralho e nelas concentra todo seu esforço. 

Assim, o TAP é apoio na transição entre a estratégia 

empresarial e a operação, e tem, portanto, função tática. 

Analisaremos alguns pontos dessa função tática. 

Um outro documento importante no início dos projetos é o 

Business Case. Este possui, entre outras funções importantes, a de 

analisar a viabilidade do projeto enquanto o prepara para entrar em 

execução. O Business Case desenvolve pesquisas, coletas de 

informações, análises etc. que fornecem diretrizes para o início da 

realização do projeto. Pense que sem o conteúdo do Business Case, 

a proposta de projeto não pode ser analisada e, portanto, não se pode 

tomar a decisão de executá-lo. O conteúdo do Business Case fornece 

grande parte do conteúdo do TAP, outras partes são decisões 

estratégicas. 

No fundo, o TAP veicula as decisões tomadas com base no 

Business Case, ainda que este tenha sido feito de forma bastante 

expedita. 
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Não há uma regra geral para o TAP, mas ele precisa 

direcionar escopo, prazos, custos, partes interessadas etc. Como o 

projeto está no início, é esperado que nem todas as informações 

estejam prontas no TAP, mas seu conteúdo orientará o início dos 

trabalhos do projeto e deve possuir dados críticos para seu 

direcionamento. Digamos que a equipe do projeto é a orquestra, o 

gerente é o maestro, mas é no TAP (e no Business Case) que se 

define em que tom o projeto será conduzido. 

Não é possível decidir, em nível estratégico, por realizar uma 

ação qualquer e simplesmente demandar isso do nível operacional. A 

gestão estratégica da organização não se preocupa apenas com o 

que será feito, mas direciona, inclusive, como deverá ser conduzido 

cada projeto a fim de se harmonizar com os demais do portfólio. Se 

cada equipe de projeto decidir isoladamente e livremente como 

conduzir os projetos sob sua responsabilidade, em pouco tempo a 

organização se verá imersa numa situação quase caótica. São as 

diretrizes estratégicas que garantem a harmonia entre as ações. 

Porém, é preciso, para cada projeto, traduzir as diretrizes em 

parâmetros mais próximos dos processos operacionais. Esses 

parâmetros são a tradução das diretrizes estratégicas em orientações 

táticas que, no planejamento do projeto, influenciarão a definição dos 

itens a serem atendidos. Aliás, um dos primeiros processos do 

Gerenciamento do Escopo é “Coletar os Requisitos”. Muito 

provavelmente, alguns requisitos surgirão em razão das orientações 

táticas. 

A seguir, alguns exemplos de informações que devem 

constar no TAP e que normalmente contém implícitas orientações 

táticas. 
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A identificação do empreendimento/projeto pode ser tal que 

já indique sua integração num portfólio de vários projetos. É o caso, 

por exemplo, de “Implantação de Edifícios de Apoio”. Veja eu este 

nome deixa claro que nestes edifícios serão desempenhadas 

atividades de apoio a outros processos principais. Por mais que sejam 

um projeto independente, está claro que precisam se alinhar a algo 

maior. Uma boa identificação do projeto já pode conter implícitos 

aspectos táticos de suma importância. 

O escopo definido no TAP está normalmente focado em 

estabelecer a abrangência do projeto e itens que devem ser 

contemplados deliberadamente, mesmo que não sejam 

aparentemente pertinentes em razão de algum tipo de lógica. Assim, 

alguns trabalhos secundários na entrega final podem ser incluídos ou 

dispensados explicitamente no TAP. Essa inclusão ou exclusão são 

questões normalmente táticas relativas à execução dos projetos do 

portfólio, reflexos da cultura organizacional, acordos institucionais, 

alinhamentos com outras ações etc. Todas são questões que não 

podem ser percebidas claramente nem mesmo assumidas pela 

equipe operacional se não forem formalmente comunicadas. 

O TAP deve ainda identificar partes interessadas, sobretudo 

as que são críticas em algum aspecto: jurídico, político, econômico, 

validações, aprovações etc. Ao identificar essas partes, seus 

interesses e responsabilidades no projeto, se está, em tese, 

comunicando que tais partes devem ser geridas pela equipe do 

projeto. É possível por exemplo, que alguma parte externa e fora do 

controle da gestão do projeto seja responsável por algum tipo de 

entrega que impacta o andamento. É claro que é preciso alertar a 



16  /  LIVRO I – GESTÃO DE ENGENHARIA 

 

 

equipe do projeto sobre a necessidade de agir ativamente na 

influência em relação a este tipo de stakeholder. 

A dotação orçamentária que o projeto recebe pode indicar o 

grau de flexibilidade de contratações e aquisições. O TAP pode 

registrar variabilidades, limites, regras para fluxo de caixa etc. Enfim, 

é no TAP que se estabelece as macro condições para gestão de 

custos do projeto. 

Analogamente, define-se também as questões relativas a 

prazos. Datas importantes, datas fixas, vinculação com outras datas 

de outras ações etc. O TAP deve fornecer os parâmetros de prazos 

para que o planejamento do projeto seja formatado coerentemente. 

(A questão de datas e prazos estabelecidas no TAP mereceria um 

texto à parte). 

Com esse conteúdo, parece claro que a equipe responsável 

por estabelecer o TAP tem um pé na estratégia e outro na operação. 

De fato, a boa prática orienta que o gerente do projeto seja envolvido 

na elaboração do TAP e sua formação envolve qualificação em 

análise de negócios (que contempla a visão estratégica). Mas, como 

delineador de um projeto vinculado ao portfólio da organização, é 

natural que também a equipe de estratégia esteja envolvida no TAP. 

No final, o TAP formalizará o início do projeto na organização, 

definindo um conjunto de parâmetros, requisitos, premissas e 

restrições para sua execução. Antes do TAP, qualquer ação é uma 

alternativa dentre muitas possíveis. O TAP é como se fosse o alvará 

com o qual as ações do projeto serão efetivamente deflagradas no 

nível operacional ou no setor de produção da organização. Antes 

dele, tudo não passa de estudos e avaliações (não operacionais). 
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Marcando essa transição entre o nível estratégico e o nível 

operacional, o TAP é na realidade uma mensagem entre as equipes 

destes dois níveis. Mas não uma mensagem simples que diga “faça 

isso”. Trata-se de uma mensagem bem mais complexa e completa 

que tende a dizer “faça isso, desse jeito, com essas informações etc.”. 

Neste enfoque, o TAP assume uma especial função no que 

se refere à gestão dos próprios setores da organização. Ele organiza 

e prepara as demandas para as áreas operacionais ou produtivas. 

Sem o TAP ou algo que cumpra suas funções, nas organizações cujo 

trabalho seja organizado por projetos, há uma tendência de que as 

demandas sejam passadas ao setor produtivo de forma 

desestruturada e com lacunas de informação. É como se o time 

recebesse uma bola quadrada para jogar. É bem mais difícil acertar. 

Obviamente que esses problemas terão que ser resolvidos 

em algum momento da execução dos projetos (sem a participação da 

equipe de estratégia), a bola será arredondada de alguma forma. Mas 

as falhas do TAP repercutirão necessariamente no desempenho do 

trabalho, seja em termos de prazos, custos ou qualidade. Mais que 

isso, repercutirão num desalinhamento entre a estratégia e a 

operação, o que ao final fará com que a própria organização tenha 

dificuldades em cumprir suas metas estratégicas. 

Concluímos, portanto, que mais que um mero documento de 

início de projeto, o TAP tem um papel crítico na gestão estratégica da 

própria organização, razão mais que suficiente para merecer atenção 

especial, em nosso entendimento. 

Como sua organização tem lidado com o TAP? Que atenção 

ele tem recebido das equipes? 
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5. Engenharia Integral: uma abordagem atual 

e necessária 

Janeiro/ 2020, Revista Téchne, Editora PINI 

 

Resumo 

Partindo do princípio de que um empreendimento em 

construção civil deve ser pautado por sua inserção no mercado e nas 

relações sociais, desenvolve-se uma análise histórica das estruturas 

de pensamento que moldaram os processos de implantação destes 

empreendimentos. A extrapolação dos princípios da Engenharia 

Simultânea para além do campo de aplicação imediata permite criar 

uma nova abordagem estruturada em seis eixos de ação, mas que 

requer mudanças fundamentais na forma de pensar os processos de 

implantação. Estes fundamentos contemporâneos são subsidiados 

por conhecimentos desenvolvidos nas últimas décadas que nos 

proporcionam novas formas de compreender o mundo, a sociedade, 

as relações de mercado e a organização de empresas, projetos e 

processos de negócios. 

O empreendimento de construção civil 

Falar de implantação de empreendimentos exige que haja 

consenso sobre o que devemos entender com esse termo. Pense que 

se dois termos significassem a mesma coisa, não haveria sentido em 

ter ambos numa mesma língua. Cada palavra, termo ou expressão 

possui um significado específico que, embora possa ser afetado pelo 
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contexto assumindo significações conotativas, deve ter sua 

especificidade como base da interpretação. 

 

Devemos, como se faz inadvertidamente, considerar 

“empreendimento” como sinônimo de “obra”? O verbo empreender 

tem a ver com assumir responsabilidade por algo e o verbo obrar diz 

respeito à executar uma ação. Obviamente ao empreender (assumir 

responsabilidades) é preciso obrar (executar ações) para se chegar a 

resultados. 

Assim, quando pensamos em empreendimentos, não 

devemos pensar no objeto a ser entregue, mas na responsabilidade 

associada a esse objeto. O empreendedor é reconhecido pela 

sociedade porque assumiu em algum momento o papel social de 

suprir determinado produto ou serviço a quem dele necessitar. Antes 

de ter uma relação comercial, tem uma responsabilidade social. 

Essa introdução nos dá condições de inferir o que devemos 

entender por empreendimento. Falamos daquilo que alguém assumiu 

frente a sociedade. Se, para uma construtora, o empreendimento se 

reduz à entrega de uma boa construção, para o empreendedor o 

compromisso está além da construção, pois refere-se ao 

relacionamento que as operações realizadas naquela construção 

terão com a sociedade. Isso foi identificado por Churchman (1972) 

quando discutiu a eficiência de um sistema  

Devemos então refletir sobre qual ponto de vista considerar 

na implantação de um empreendimento. E a resposta mais lógica nos 

parece ser: o ponto de vista da sociedade. 

Mesmo que admiremos as maravilhosas obras que são 

executadas, para a sociedade o que causa impacto perene são os 
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negócios ou relações nelas operadas. Os impactos da obra sempre 

têm um lado negativo muito perceptível na implantação, pois causam 

grandes transtornos, mas são passageiros. Os impactos significativos 

são aqueles que permanecerão posteriormente, os da operação. 

Estes impactos referem-se à modelagem dos negócios associados à 

necessidade de se construir a obra. Este é, então, o principal objeto 

de análise na implantação de um empreendimento. 

Portanto, mesmo na fase de construção, o enfoque correto 

deve ser a implantação daquilo que permitirá ao empreendedor 

entregar à sociedade as responsabilidades que assumiu perante ela. 

E esta relação social condiciona muita coisa ao longo do processo de 

implantação, desde grandes decisões até os pequenos ajustes 

cotidianos. 

Resumidamente: empreender exige obrar, mas obrar não é 

empreender. Ou ainda: gerenciar obras é apenas uma parte de 

gerenciar a implantação de empreendimentos. Os profissionais da 

construção civil precisam expandir a visão nesse sentido. 

Percebamos que sem um plano de negócio que defina 

detalhadamente as relações futuras a serem mantidas com a 

sociedade, não é possível ter boas diretrizes ou requisitos para 

implantar um empreendimento. Diretrizes e requisitos são a base da 

gestão de projetos e das avaliações de qualidade. Fundamentam os 

critérios de decisão usados pelos gestores. Ou seja, não é possível 

uma implantação de qualidade, com decisões certeiras, sem esta 

visão de negócios. Assim, mais do que saber o que está fazendo, um 

gestor de implantação de empreendimentos precisa saber porque 

está fazendo o que faz. A análise de negócios é um dos segredos da 
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boa gestão largamente previsto na Gestão de Projetos como na 

passagem a seguir: 

 

O business case do projeto é um estudo 

documentado de viabilidade econômica, usado para 

determinar a validade dos benefícios de um 

componente selecionado que não tenha definição 

suficiente e que seja usado como uma base para a 

autorização de novas atividades de gerenciamento 

de projetos. O business case lista os objetivos e as 

razoes para a iniciação do projeto. Ele ajuda a medir 

o sucesso ao final do projeto em relação aos seus 

objetivos. O business case é um documento de 

negócio do projeto usado em todo o seu ciclo de vida 

(PMBOK, 2016). 

Gestão da implantação de empreendimentos 

Implantar um empreendimento é obviamente um processo 

extremamente complexo, tanto quanto podem ser as próprias obras. 

Como entendemos o empreendimento não apenas como a obra 

associada a ele, mas englobamos toda sua relação com o negócio e 

a operacionalização dele, fica fácil perceber que o rol de 

conhecimentos inerentes a este processo de implantação não contém 

apenas a Arquitetura, a Engenharia e a Gestão de Projetos. Um 

empreendimento nasce da Gestão de Negócios, como planejamento, 

e culmina também na Gestão de Negócios, como operação. É claro, 

que neste caminho, há um conjunto de conhecimentos aplicados em 
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áreas não apenas da construção civil, mas do nicho de mercado 

relativo ao produto ou serviço objetos do negócio em implantação. 

Organizar esse conhecimento embarcado no processo de 

implantação de um empreendimento não é tarefa simples. Há uma 

tendência ao enrijecimento de um sistema de trabalho, ou a um 

verdadeiro caos se o sistema for excessivamente flexível. O 

pensamento e a organização capazes dessa estruturação precisam 

de consolidação e flexibilidade nas doses adequadas. Isso, 

atualmente, é possível graças a desenvolvimentos recentes das 

tecnologias, das ciências gerenciais e da reflexão sócio filosófica de 

modo geral. 

Pensamento sequencial e simultâneo, passado ou 

presente? 

A forma de estruturar o trabalho de implantação de um 

empreendimento transparece na abordagem utilizada no 

desenvolvimento dos projetos de arquitetura e engenharia. Estas 

abordagens derivam de estruturas de pensamento que acabam 

condicionando todo o processo de implantação. Obviamente, as 

teorias, métodos e processos de trabalho em todas as áreas do 

processo da construção civil são substancialmente afetadas pelos 

paradigmas vigentes nas áreas de conhecimento pertinentes a esse 

mercado. Logo, a evolução num dado nicho de atuação, reflete, neste 

aspecto estrutural, o que esperar dos demais nichos. 

O Processo de Desenvolvimento de Projetos (PDP) de 

arquitetura e engenharia é tradicionalmente e didaticamente estudado 

como um processo sequencial. A Engenharia Sequencial, como é 

conhecida essa forma de estruturar o PDP, entende que o processo 
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ocorre em passos bem definidos e sequenciais, como mostra o 

diagrama da figura a seguir. 

 

 

Figura 1: Engenharia Sequencial - projeto do produto 

 

Essa concatenação do processo, na prática, deixa de lado a 

visão do todo para focar o estágio específico em que está o 

desenvolvimento. A estrutura de pensamento da Engenharia 

Sequencial, baseada na divisão e na estanqueidade das partes, 

dificulta sistematizar aspectos mais dinâmicos do processo. O espírito 

da segregação das partes acaba por atingir toda a forma de pensar a 

implantação. 

Há uma estrutura cartesiana de pensamento subjacente à 

Engenharia Sequencial que favorece o isolamento das partes. Isso 

sabidamente dificulta a dinâmica do processo (FABRICIO, BAÍA, 

MELHADO, 1999). A implantação de empreendimentos ocorre num 

ambiente extremamente movimentado de decisões conjuntas entre 

diversas partes interessadas e considerando especialidades técnicas 

que podem ir além do universo da arquitetura e engenharia. 

Essa é a forma de estruturação que mais encontramos sendo 

praticada no mercado, com honrosas exceções. A estanqueidade 

entre as partes e especialidades do empreendimento não somem 

pelo simples fato de alguns profissionais ou empresas dividirem 

espaços físicos, redes virtuais e fazerem diversas reuniões. A 

evolução exige bem mais do que isso. 
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Exemplo clássico da Engenharia Sequencial é o 

procedimento de superpor desenhos já realizados de várias 

especialidades (mesmo que isso seja feito em CAD) para estudar 

interferências entre sistemas que, embora seja fundamental, 

pressupõe exatamente que tais especialidades se desenvolveram 

isoladas umas das outras. 

Um PDP estruturado de forma mais sistêmica, em teoria, não 

deveria exigir a busca por interferências porque elas seriam, em tese, 

resolvidas naturalmente ao longo do processo. Isso ainda não é o 

padrão do mercado, muito embora esteja mais próximo ao que 

promete o BIM – Building Information Modeling. Os trabalhos sobre o 

BIM já vêm constatando isso há algum tempo: 

 

“A ineficácia do processo de projeto de edificações 

aponta para a necessidade da evolução da gestão do 

processo de projeto. O BIM surge como uma solução, 

mas também é preciso avaliar se não estamos 

avançando para um novo patamar sem resolver 

problemas existentes na configuração atual da 

gestão de projetos.” (MANZIONE, 2013) 

 

Há várias outras ocorrências comuns que indicam que 

estruturamos o trabalho ainda baseados na Engenharia Sequencial. 

O simples fato de admitir que os projetos de arquitetura devam 

anteceder as demais especialidades (prática generalizada no 

mercado) demonstra uma dificuldade de pensar os empreendimentos 

como um todo sistêmico. Evoluir nisso ainda exigirá do mercado 

muitas transformações dolorosas. E esta evolução demandada pelo 
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mercado vem inicialmente na forma da Engenharia Simultânea com 

um pensamento essencialmente diferente. 

Muitos acreditam que a expressão Engenharia Simultânea 

seja simplesmente uma referência ao desenvolvimento de todas as 

especialidades de projeto em paralelo, mas isso é um engano, pois 

mesmo ao sequenciar etapas do PDP (engenharia sequencial), 

nenhuma teoria fez referência a um sequenciamento de disciplinas ou 

especialidades. 

A Engenharia Simultânea foi desenvolvida para que o tempo 

entre a ideia de um novo produto e a sua efetiva produção fosse 

diminuído. Ou seja, saia na frente o concorrente que reduzisse mais 

esse prazo de lançamento de um novo produto. Surgiu por uma 

necessidade do negócio, o que já mostra uma mudança fundamental. 

A ideia central na Engenharia Simultânea está em 

desenvolver simultaneamente o projeto do produto e o projeto do 

processo produtivo. A simultaneidade do desenvolvimento de 

especialidades é uma necessidade desse paralelismo. A 

consideração do processo produtivo exige que vários detalhes 

técnicos sejam colocados conjuntamente em discussão, pois, na 

prática, é assim que ocorre a produção. 

Mais que isso, essa simultaneidade expôs a necessidade de 

que as etapas não fossem tão estanques. A discussão de 

interferência em momento mais oportunos deixa claro que as 

disciplinas devem evoluir conjuntamente e não sequencialmente. 

Infelizmente, boa parte do mercado ainda reluta em aceitar isso 

porque força uma mudança de estrutura mental, tira da zona de 

conforto. 
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A separação das etapas do PDP, requer foco nos objetivos 

de cada uma delas muito mais que nos conteúdos ou produtos 

específicos. Esse foco nos objetivos exige que tarefas características 

de uma etapa sejam justapostas (não importa a disciplina a que 

pertença) em função de interferências vislumbradas pela 

consideração do processo produtivo. 

 

Figura 2: Engenharia Simultânea - projeto do produto e projeto do processo produtivo 

 

A Engenharia Simultânea sela a necessidade do tratamento 

processual integrado da implantação do empreendimento, mesmo 

que em apenas dois enfoques, mas ainda é pouco disseminada no 

mercado porque exige colaboração e mudanças culturais. 

Sua origem numa necessidade de negócio vincula a estrutura 

de pensamento subjacente a uma dinâmica inerente ao mercado, 

definindo a diretriz fundamental do processo da construção. Ou seja, 
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a Engenharia Simultânea reestrutura o trabalho tanto do ponto de 

vista do contexto do mercado quanto dos aspectos internos do 

processo de implantação. 

Não é simples fazer a Engenharia Simultânea acontecer na 

prática. Pensando na quantidade de especialidades (do produto e do 

processo produtivo) que temos hoje, não é difícil imaginar que fazer 

Engenharia Simultânea, além de ser uma exigência do mercado, é 

um desafio enorme. Mas é preciso remodelar processos de trabalho, 

incluir tecnologias de processamento de informações e transformar a 

cultura dos profissionais quanto aos comportamentos e atitudes 

necessários. Engenharia Simultânea é uma competência ainda em 

desenvolvimento no mercado. 

Será mais competitiva a organização que conseguir 

sistematizar metodologias de trabalho com base no pensamento 

essencial da Engenharia Simultânea. Este é o desafio posto e a partir 

do qual devemos estruturar todo o trabalho da implantação de 

empreendimentos de construção civil. 

Eixos de Competência 

Pensar o empreendimento de construção civil com base na 

Engenharia Simultânea, nos permitirá tomar melhores decisões sob 

qualquer aspecto da sua implantação, mesmo que não dominemos 

propriamente os planos do negócio do empreendedor. 

Como visto, a Engenharia Simultânea abre os horizontes para 

a integração de áreas de trabalho antes isoladas: o Projeto do Produto 

e o Processo Produtivo. Nessa abertura, acaba por esbarrar em 

questões relativas ao cliente e ao negócio, bem como criar condições 
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para uma maior interação técnica entre as diversas questões 

multidisciplinares. 

Evoluir nesse sentido inaugurado pela Engenharia 

Simultânea é preciso. Processos de trabalho mais abrangentes 

podem ser modelados e efetivamente executados com as tecnologias 

atualmente disponíveis. As mudanças culturais necessárias vêm 

ocorrendo (mesmo que a passos lentos) e aos poucos firmam uma 

nova estrutura de pensamento adjacente aos modelos de produção 

na construção civil. 

Podemos dividir os trabalhos necessários à implantação de 

um empreendimento em seis eixos de ação simultâneos e 

interdependentes, que chamaremos Eixos de Competência por 

exigirem perfis específicos de profissionais e equipes. 

O eixo de competência Negócios 

O eixo de competência Negócios contempla os trabalhos 

relativos à compreensão dos modelos de negócios associados ao 

empreendimento especificamente no sentido de esclarecer 

informações que devam ser consideradas nas decisões relacionadas 

à implantação. Assim, as decisões do processo de implantação de 

empreendimentos podem favorecer os negócios do empreendedor, 

fazendo da implantação um processo de agregação de valor e não 

meramente fonte de despesas para os negócios. 

O eixo de competência Projeto do Produto 

O Eixo de Competência Projeto do Produto refere-se a todo o 

trabalho relacionado à concepção e caracterização do produto do 

empreendimento, o que contempla, sobretudo, os Projetos de 
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Arquitetura e Engenharia. Embora menos comum, pode incluir outras 

concepções importantes como, por exemplo, publicidade estritamente 

relacionada ao lançamento do empreendimento. 

O trabalho neste eixo de competência constitui o Processo de 

Desenvolvimento do Projeto AEC (Arquitetura, Engenharia e 

Construção) – PDP, largamente estudado. 

O eixo de competência Processo Produtivo 

O Eixo de Competência Processo Produtivo (ou 

Planejamento da Implantação) contempla tudo o que for necessário à 

melhor definição do processo de implantação do empreendimento 

incluindo questões técnicas e gerenciais. Ou seja, neste eixo estão as 

definições técnicas de metodologia construtiva e todo o trabalho de 

planejamento. Se o eixo de competência Projeto do Produto 

contemplar itens além da própria obra associada ao empreendimento, 

então o Processo Produtivo também contemplará o que for 

necessário à concretização destes itens adicionais. 

O trabalho neste eixo corresponde basicamente ao 

Gerenciamento de Projetos, sobretudo nos grupos de processos de 

Planejamento e Monitoramento/Controle. 

O eixo de competência Suprimentos 

As aquisições na construção civil têm papel tão crítico e 

dinâmico que o eixo de competência dedicado a elas contempla 

desde as estratégias mais iniciais de articulação com parceiros até os 

processos de negociação e logística mais operacionais. A rigor seria 

parte do planejamento da implantação, mas, dada sua criticidade, é 

interessante esse olhar mais concentrado. 
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O eixo de competência Execução das Obras 

O eixo de competência Execução de Obras congrega todos 

os trabalhos destinados à produção das partes constitutivas do 

produto e do processo produtivo, seja no canteiro ou fora dele 

(fabricações fora do canteiro), tanto na área de serviços civis quanto 

de montagens eletromecânicas. Inclui os controles de qualidade e as 

programações cotidianas de serviços, bem como a geração de 

informações para acompanhamento gerencial. Inclui ainda as 

atividades de segurança e meio ambiente da implantação. 

Obviamente é o eixo que concentra o maior volume de 

trabalho se medirmos em horas-homem ou mesmo em aplicação de 

recursos financeiros. 

O eixo de competência Entrega do Produto 

A Entrega do Produto se preocupa com todas as atividades 

relacionadas a garantir a melhor transferência final do 

empreendimento para o empreendedor e/ou usuários. São tópicos 

pertinentes a este eixo de competência: garantias, 

comissionamentos, manuais, desembaraço documental, treinamento 

em operação e manutenção, etc. 

Ciclo de Vida da Implantação e dos Eixos de 

Competência 

Ao longo do grande processo de implantação do 

empreendimento, os trabalhos em cada eixo de competência também 

atravessam estágios de evolução, seus próprios ciclos de vida. Sendo 

simultâneos, as atividades em cada eixo ocorrem em paralelo e 

mutuamente vão se retroalimentando de informações num processo 
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evolutivo multilateral. Isto estabelece um sistema voltado à cocriação 

do produto do empreendimento (RAMASWAMY, KERIMCAN, 2016). 

Tamanha interatividade promove uma distribuição de 

atividades não linear e, portanto, em cada eixo de competência há 

momentos de maior ou menor intensidade de esforços. Mas é difícil 

imaginar que em algum momento algum eixo possa ficar estacionário, 

até porque o trabalho de integração já seria esforço considerável no 

processo. 

Qualitativamente, podemos esperar curvas de distribuição de 

esforços como as da figura a seguir. Alguns eixos de competência 

têm suas atividades concentradas mais ao início do ciclo de vida da 

implantação do empreendimento e outros, mais ao final. Os picos 

também assumem valores absolutos diferentes, uma vez que o 

volume de esforço (medido em horas ou em recursos financeiros) 

varia conforme o eixo de competência. 

 

 

Figura 3: Eixos de Competência e Ciclos de Vida 
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O ciclo de vida da própria implantação do empreendimento é 

tradicionalmente influenciado pela estrutura de pensamento 

sequencial. Temos o costume de separar a implantação em etapas 

que, embora possam variar entre um modelo e outro, são quase 

sempre tidas como sequenciais. Por exemplo: 

 

 

Figura 4: Ciclo de Vida da Implantação de Empreendimentos 

 

Mas o trabalho necessário está distribuído nos seis eixos de 

competência e esses se distribuem ao longo de todo o ciclo de vida 

da implantação do empreendimento. É claro que os trabalhos de 

concepção técnica, por exemplo, não ocorrem apenas após os 

Estudos de Viabilidade e sequer terminam antes do início do 

Planejamento da Construção. É nítida uma integração entre eles, o 

que nos leva a pensar no ciclo de vida do empreendimento mais como 

exposto na figura a seguir: 

 

Concepção 

Inicial

Estudos de 

Viabilidade

Concepção 

Técnica

Planejamento 

da 

Construção

Construção Operação
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Figura 5: Gráfico do ciclo de vida e esforço nas fases 

 

Se compararmos as curvas de esforços dos eixos de 

competência com as do ciclo de vida, perceberemos que os picos das 

fases possuem relação com os picos de cada eixo de competência e 

isso pode nos levar a confundir eixos de competência com fases do 

ciclo de vida. Isso pode ser um efeito colateral da estrutura de 

pensamento sequencial. 

Essa confusão é semelhante à que existe no Gerenciamento 

de Projetos (GP), quando se confunde ciclo de vida dos projetos e 

grupos de processos do gerenciamento de projetos. É preciso pensar 

nos eixos de competência (ou nos grupos de processos do GP) como 

uma separação do escopo do trabalho de implantação (ou de gestão) 

e no ciclo de vida da implantação (ou do projeto) como uma referência 

de distribuição no tempo desse mesmo escopo. Fossem as fases do 

ciclo de vida rigorosamente estaques e sequenciais, a possibilidade 

de superposição teria empecilho rigidamente lógico e real, mas é 

praticada efusivamente no mercado. 

Concepção 
Inicial

Estudos de 
Viabilidade

Concepção 
Técnica

Planejamento da 
Construção

Construção Operação

ES
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Planejamento da Construção
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Estudos de Viabilidade

Concepção Técnica
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As mudanças de fase no ciclo de vida da implantação 

precisam ser marcadas por eventos específicos, já que a rigor são 

apenas referenciais. Por exemplo, pode-se estabelecer: 

 

Fase do Empreendimento Evento característico de transição 

Concepção Inicial Estabelecimento de um Plano 

Estratégico de Negócios com Missão, 

Visão e Objetivos claros 

Estudo de Viabilidade Definição de um Target Cost e uma 

Deadline iniciais 

Concepção Técnica Aprovação do Projeto AEC em todos os 

órgãos pertinentes 

Planejamento da Construção Definição de uma Planilha 

Orçamentária de Referência e um 

Cronograma de Referência 

Construção Obtenção da Licença de Operação 

e/ou Habite-se 

Tabela 1: Eventos de transição de fases do ciclo de vida da implantação 

 

Já nos eixos de competência, as atividades são distribuídas 

por sua natureza. Assim as atividades de Projeto do Produto 

dificilmente serão confundidas com as de Processo Produtivo, por 

mais que possam interagir intensamente entre si. Para isso, basta 

estabelecer uma boa definição de escopo para cada eixo, o que, por 

fim, será uma espécie de convenção balizada por algum critério 

lógico. 

Macro fases dos ciclos de vidas 

As atividades em cada eixo de competência podem ser 

distribuídas em quatro fases antes da operação do empreendimento 

de construção civil. Estas fases ocorrem em cada eixo, mas não são 
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igualmente distribuídas no tempo quando considerados os seis eixos 

conjuntamente. Ou seja, há eixos de competência cujo ciclo de vida 

está descompassado dos demais, adiantado ou atrasado 

dependendo do ponto de vista. 

Genericamente, todos os ciclos de vida apresentam as 

seguintes macro fases: 

Compreensão do Problema: fase em que as atividades 

estão focadas em levantar informações e construir um entendimento 

profundo do problema ou demanda a ser resolvido (em cada eixo). 

Concepção de Soluções: para cada demanda ou problema 

compreendido em cada eixo, passa-se a criar soluções específicas 

num processo cíclico de análises e proposições de alternativas. 

Comunicação de Soluções: uma vez concebidas as 

soluções, estas devem ser comunicadas detalhadamente para 

execução. A inserção de novos agentes no processo do 

empreendimento gera impactos e as soluções podem sofrer 

pequenos ajustes. 

Execução das soluções: as soluções serão agora 

concretizadas efetivamente. Neste processo, há inúmeras 

ocorrências que forçam todos os eixos a permaneceram mobilizados 

para ajustes que são sempre sistêmicos. 

O quadro a seguir tenta mostrar o trabalho em cada eixo de 

competência, distribuído também nas macro fases dos ciclos de vida. 

Estarem na mesma fase do ciclo de vida do eixo não significa que os 

trabalhos são rigorosamente paralelos, uma vez que os ciclos de vida 

dos eixos de competência podem estar ligeiramente 

descompassados entre si. 
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Tabela 2: Quadro de escopos por eixo de competência e macro fase dos ciclos de 

vida dos eixos 

 

Queremos aqui destacar qualitativamente a estrutura dada ao 

processo de implantação do empreendimento, pois ele pode variar 

ligeiramente. A consideração dos eixos de competência integrados 

(simultâneos e interativos) e a distribuição de atividades em todos 

eles ao longo do tempo são o cerne da análise. Abandonamos o mero 

sequenciamento e ampliamos a simultaneidade não apenas para 

produto e processo produtivo. O empreendimento é considerado num 

contexto mais amplo que o da arquitetura e engenharia, que 

assumem, na prática, um papel mais engajado e ativo na inserção 

dos empreendimentos no mercado e na sociedade. 

Os aspectos do negócio podem ser melhor observados 

quando detalhamos o escopo dos eixos, sobretudo na fase de 

Compreensão do Problema. Esta fase tem sido secundarizada 

atualmente fazendo com que implantemos empreendimentos 

balizados em requisitos pouco aprofundados e mal compreendidos. 

Não se pode conceber boas soluções para um problema mal 

Macro Fases de Implantação

Eixos de Competência

Negócio

Estratégia de Negócios

Estudos de Mercado

Comprometimento do 

Negócio

Modelagem do Negócio

Registros de Negócio
Mobilização do Negócio Ramp up / Partida Operaçao Regular

Projeto do Produto

(Projeto AEC)

Levantamento de 

Informações do terreno 

(LV)

Levantamento de Cases e 

Tecnologias (LV)

Estudos Preliminares (EP)

Anteprojeto (AP)

Projeto Legal (PL)

Projeto Básico (PB)

Projeto Executivo (PE)

Projeto para Produção 

(PP)

Projeto As Built (AB)

Análise Pós Ocupação 

(PO)

Engenharia de 

Manutenção

Processo Produtivo

(Planejamento de Obra)

Diretrizes de Implantação

Estudos de Viabilidade 

(EV)

Plano Preliminar de 

Implantação (PPI)

Plano Básico de 

Implantação (PBI)

Plano Executivo de 

Implantação (PEI)

Monitoramento e 

Controle

Administração 

Condominial

Suprimentos

Estratégia de Aquisições

Mobilização de Staff

Prospecção de Mercado 

Fornecedor

Planejamento de 

Aquisições

Mapeamento da Cadeia 

de Suprimentos

Abertura de Processos 

Principais

Planejamento Executivo 

de Aquisições

Execução de Compras

Gestão de Garantias

Gestão de Suprimentos 

Operacionais

Execução de Obras

Reconhecimento da Área 

e Interferências (LV)

Reconhecimento do 

Entorno (LV)

Estudo Prelimianr de 

Canteiro (EP)

Anteprojeto de Canteiro 

(AP)

Projeto Básico de 

Canteiro (PB)
Execução de Obras Serviços de Manutenção

Entrega do Produto
Levantamento de 

Demandas Documentais

Planejamento Preliminar 

de Entregas

Planjamento Básico de 

Entregas

Planejamento Executivos 

de Entregas

Testes e Inspeções

Documentos de Entrega

Documentação de 

Transações Operacionais

Compreensão do Problema Concepção de Soluções Comunicação de Soluções Execução de Soluções Operação Regular
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compreendido. Isso explica uma boa parcela da quantidade de 

alterações de projeto de produto que vivenciamos na construção civil 

durante a execução das obras. 

Engenharia Integral: futuro certo! 

Há uma nova estrutura de pensamento adjacente a 

abordagem que desenvolvemos até aqui. A essência dessa nova 

estrutura de pensamento é quebrar as barreiras entre as partes do 

processo, sejam elas baseadas no escopo ou no tempo. Admite-se 

não haver um isolamento real entre as atividades, ou seja, elas são 

fortemente integradas. Isso já é percebido como demanda real na 

construção civil há algum tempo e caracteriza sua complexidade. 

O processo de implantação de empreendimentos, portanto, 

existe apenas de forma integral, ou seja, simultaneamente, 

interativamente, sinergicamente, etc. Decorre disso chamarmos essa 

estrutura metodológica de Engenharia Integral, admitindo ser ela uma 

evolução natural no histórico da Engenharia Sequencial e Engenharia 

Simultânea. 

A separação em eixos de competência é uma questão 

organizacional (baseada no escopo), mas os trabalhos nos eixos 

possuem alta interação, por exemplo, quando Projeto do Produto 

produz documentos específicos para Suprimentos e este solicita 

apoio de análise técnica a Projeto do Produto durante um processo 

de aquisição. 

Analogamente, a distinção de fases no ciclo de vida da 

implantação é meramente organizacional (baseada no tempo) e 

possui alguma relação com picos de concentração de atividades nos 

eixos. Mas, em maior ou menor grau, as atividades de quaisquer eixos 
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estão distribuídas por praticamente todo o ciclo de vida da 

implantação (ou, pelo menos, por mais de uma das fases). 

A estrutura racional da Engenharia Integral está fortemente 

lastreada em conhecimentos contemporâneos como Teoria dos 

Sistemas e Teoria da Complexidade, bem como recheada de 

estruturas baseadas na Gestão de Projetos e Gestão de Processos, 

podendo ainda reconhecermos inserções da Gestão de Negócios. 

Essa integração essencial encontra ambiente propício no paradigma 

BIM – Building Information Modelig, promovendo uma nova forma de 

estruturar o pensamento sobre a construção civil. 

O BIM condiciona o processo da construção civil a um nível 

de integração de informações que exige, para sua compreensão e 

operação, uma nova forma de estruturar o pensamento técnico e 

gerencial neste mercado. 

Por exemplo, quando no BIM planejamos a melhor forma de 

modelar um edifício, certamente estamos usando também critérios 

gerenciais e não meramente técnicos (de engenharia), criando assim 

uma interação entre Projeto do Produto e Processo Produtivo. Se 

considerarmos a utilização dos dados para aquisições de 

insumos/serviços ou para consulta e análise pelas equipes de 

execução, a interação incluirá também os eixos de Suprimentos e 

Execução de Obras. Admitindo ainda que os modelos devem permitir 

uma melhor gestão da operação do edifício, o que é fundamento do 

BIM, incluímos o eixo de Entrega do Produto. Tudo isso para, logo no 

princípio do processo de implantação, definir a melhor forma de 

modelar o produto. 

O uso do BIM em todo o ciclo de vida do produto da 

construção é largamente divulgado. A partir disso, é simples concluir 
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que o paradigma BIM tem a estrutura do pensamento de integração. 

A Engenharia Integral seria, então, a base metodológica mais 

adequada para realização do BIM. 

Essa nova forma de pensar a construção civil carrega traços 

de uma filosofia contemporânea que tem se difundido em todos os 

ramos do conhecimento e, evidentemente, não tardaria a atingir a 

arquitetura e a engenharia. 

Não é difícil perceber que a Engenharia Sequencial carrega 

traços de pensamentos filosóficos mais antigos. Não estamos 

dizendo que tais reflexões anteriores não sejam válidas, mas apenas 

que as contemporâneas são mais adequadas ao atual ambiente da 

construção civil. 

Alguns traços importantes dessas contemporâneas formas de 

pensamento são: 

Teoria dos Sistemas: embora não tão recente, a Teoria dos 

Sistemas trouxe consigo o princípio da integração quando 

estabeleceu as bases para estudar partes coordenadas de um 

processo ou mecanismo. Instituindo a administração do sistema como 

um dos seus componentes, abriu as portas para estruturarmos 

sistemas gerenciados. A formulação de um sistema, método ou 

metodologia de trabalho deve, então, uma parte de suas 

possibilidades à Teoria Geral dos Sistemas. A Engenharia Integral, 

do ponto de vista metodológico, propõe um sistema de trabalho 

gerenciado. 

Teoria da Complexidade: a Teoria da Complexidade talvez 

seja a grande responsável pelas quebras de barreiras entre tudo e 

todos. Fundamentada na premissa de que nada pode ser isolado do 

seu contexto sem que haja perdas, ela nos força a considerar todas 
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as interferências sobre um determinado fenômeno. Além disso, fomos 

forçados a trabalhar com as incertezas, desenvolvendo um 

pensamento probabilístico em complemento ao tradicional 

pensamento determinístico. Apesar da incerteza e da abertura, a 

Teoria de Complexidade nos leva a considerar que esse aparente 

caos tem, na realidade, uma estrutura que segue princípios. Ela nos 

mostra que não temos o controle do mundo e direciona para a 

colaboração. A Engenharia Integral, ao dar flexibilidade de interação 

entre os eixos e ciclos de vida (para ficar neste nível macro estrutural), 

permite lidar com a complexidade do processo da construção civil. 

Gestão de Projetos: a Gestão de Projetos tem o mérito de 

ter estruturado um conhecimento que organiza tudo que entrega 

algum resultado bem definido. Esta estrutura é fundamental para dar 

clareza à organização e definição do trabalho. É rígida o suficiente 

para permitir regularidade, mas organizada também em fluxos que lhe 

atribuem movimento. A Engenharia Integral propõe uma estruturação 

sistêmica do processo da construção, focado na entrega do resultado, 

mas com abertura para o dinamismo das interações internas e 

externas. A influência da GP está clara e praticamente explícita em 

toda sua formulação. 

Abordagens Ágeis de Gestão de Projetos: extremamente 

recentes na indústria da construção, as abordagens ágeis preenchem 

um vazio fundamental para lidar com a complexidade. Mais que 

meramente metodológicas, as abordagens ágeis trazem na sua 

essência o trabalho colaborativo, a responsabilidade coletiva, o 

comprometimento individual. Elas disseminam aspectos gerenciais 

aos níveis mais operacionais e a redução da verticalidade hierárquica. 

Todos esses elementos são críticos para o trabalho colaborativo. 
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Além disso, as abordagens ágeis são propícias para trabalhar com 

informações e processos criativo, o que as torna tendenciosamente 

aderentes ao paradigma BIM. A Engenharia Integral utiliza das 

abordagens ágeis para lidar com a flexibilidade e o dinamismo dos 

processos de implantação. Mais que isso, aproveita o mindset ágil 

como base para sua implantação operacional. 

Gestão de Processos: a contribuição da Gestão de 

Processos esta particularmente associada aos fluxos de trabalho. A 

confluência de diversos processos dentro de um grande processo de 

negócio dá ao profissional da construção civil uma maior clareza de 

sua ação na construção do resultado final e das dependências e 

impactos dos resultados pontuais nos processos concorrentes. Essa 

visão processual é importante para encontrar fluxos vitais na 

complexidade. A Engenharia Integral se utiliza de processos para 

organizar os fluxos de trabalho. A flexibilização em função de 

variações contextuais são reflexo da visão processual inerente à 

Engenharia Integral. 

Business Transformation: essa área de estudos, inovadora 

por natureza, já tem mostrado sua importância ao quebrar barreiras 

do conservadorismo (rígido na construção civil) e incluir na 

construção civil o espírito da inovação. Essa abertura é fundamental 

para a consolidação de um futuro promissor para o setor. A 

Engenharia Integral, ao abrir o processo de implantação ao negócio 

associado ao empreendimento, permite que as transformações da 

sociedade sejam imediatamente incorporadas à construção civil. A 

construção civil amplia o sentido do seu trabalho. 

Teoria Integral: a Teoria Integral talvez seja o conhecimento 

ainda um pouco mais distante do mundo da construção civil. Mas é 
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importante verificarmos que a abordagem integral expande o espectro 

de análises sobre esse mercado e suas teorias, técnicas, sistemas, 

etc. A Teoria Integral abre caminho para inter-relacionar os processos 

de construção com a vida dos profissionais do setor ou mesmo as 

suas realizações coletivas. Chega-se a vislumbrar conexões, mesmo 

que um pouco longínquas, com aspectos de espiritualidade. A 

Engenharia Integral, ao contextualizar o trabalho de cada profissional 

na implantação do empreendimento e exigir-lhe uma atitude 

colaborativa, abre caminho para reflexões sobre a qualidade das 

relações e comportamentos em geral. Coletivamente, ao tratar a 

inserção do empreendimento no mercado e na sociedade, somos 

levados a refletir sobre nosso papel enquanto setor (coletivo). Essa 

correlação permite encontrar propósito no que estamos fazendo com 

nosso mundo construído e induz profissionais da construção civil ao 

autoconhecimento e desenvolvimento atrelado a ele. 

Cada uma destas vertentes de conhecimento pode nos abrir 

diversos aspectos existentes ou possíveis na Engenharia Integral, 

mas não cabe aqui fazer tais incursões. 

Conclusão 

A Engenhara Integral, como evolução da Engenharia 

Simultânea, estabelece seis eixos de competência que precisam ser 

conduzidos simultaneamente na implantação de empreendimentos: 

Negócio, Projeto do Produto, Processo Produtivo, Suprimentos, 

Execução de Obras e Entrega do Produto. 

Organizando o escopo do trabalho de implantação nos seis 

eixos e dentro deles segundo um ciclo de vida genérico, é possível 

criar um quadro que permite visualizar todo o processo de 
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implantação do empreendimento, não apenas como trabalho de 

arquitetura e engenharia. 

É possível perceber um descompasso entre os eixos de 

competência, o que conduz à definição de ciclos de vida para os 

empreendimentos com demarcação entre fases estabelecida por 

entregas de um ou mais eixos de competência. 

Essa estruturação permite gerenciar o trabalho nos eixos de 

forma integrada entre eles e o ciclo do empreendimento como um 

todo. Rígida para permitir replicação e flexível para lidar com a 

complexidade da construção civil, a Engenharia Integral abre novas 

possibilidades de gestão e relação com diversas partes interessadas 

externas e internas. 

Permite, ainda, direcionar planos de desenvolvimento 

profissional em carreiras verticais nos eixos de competência ou 

horizontais (transversais) no processo de implantação. 

A evolução, aparentemente limitada à definição destes eixos, 

se mostra mais essencial quando consideradas as bases sob as quais 

ela está sistematizada. 

As bases conceituais da Engenharia Integral, alçadas de 

conhecimento contemporâneos fundamentais da filosofia e da gestão, 

abrem caminhos para reflexões adicionais em relação aos processos 

de implantação de empreendimentos e ao papel do setor no mercado 

e na sociedade. Essas bases conceituais incluem: Teoria dos 

Sistemas, Teoria da Complexidade, Gestão de Projetos, Abordagens 

Ágeis de Gestão, Gestão de Processos, Business Transformation e 

Teoria Integral. 

Pode-se ainda, como dito ao longo do texto, pensar o próprio 

BIM como traço da contemporaneidade da Engenharia Integral, mas 
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aqui preferimos entendê-lo como fruto do desenvolvimento 

tecnológico que, por sua vez, resulta, no seu aspecto conceitual, da 

mesma base de conhecimentos contemporâneos. 

A tecnologia impulsiona, sem dúvida, o desenvolvimento da 

Engenharia Integral. Mais que isso, é um pilar para sua realização 

prática. Mas ficamos na reflexão: não é a Engenharia Integral, como 

pensamento estruturador dos processos de implantação de 

empreendimento, uma condição para a realização do BIM em sua 

completude? Queremos crer que a Engenharia Integral induz a um 

método de trabalho e uso adequado do BIM como dois lados na 

mesma moeda, um metodológico, o outro tecnológico. 
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6. Todo e apenas o necessário escopo 

January 21, 2016 

 

Esses dias me vi mais de uma vez falando sobre definição e 

negociação de escopo. Percebi que as pessoas (profissionais) 

algumas vezes falam do escopo, mas estão concentradas em outras 

questões como custos, prazos, qualidade, aquisições etc. É 

interessante observar como nossas conclusões muitas vezes não 

passam de uma manifestação de nossa vontade e não de uma 

finalização de um raciocínio lógico-dedutivo. 

Certa vez li num texto (não vou me lembrar autor ou título no 

momento) o seguinte: “por raciocínio lógico-dedutivo não se pode 

concluir nada além do que já não estivesse implícito nas premissas”. 

Ou seja, uma conclusão lógica é apenas a explicitação de coisas que 

já estavam subentendidas no direcionamento de um raciocínio. 

Talvez por isso a influência das nossas vontades seja tão difícil de ser 

isolada, afinal, tudo se passa na nossa mente. 

Mas isso não significa que é inviável ou difícil essa separação 

entre o que deve ser e o que queremos que seja. Acredito ser uma 

questão de prática, de exercitar esse desprendimento. Obviamente 

não vou considerar a possibilidade de desonestidade intelectual, ou 

seja, aquela conclusão a que alguém chega intimamente, mas não 

admite por conta de interesses outros. 

Pois bem, essa situação é bastante pertinente à definição de 

escopo de tarefas ou projetos. 

O guia PMBoK diz que o escopo “inclui todo o trabalho 

necessário, e apenas o necessário, para terminar o projeto com 

sucesso” (PMI, 2013). Percebamos que a definição do escopo está 
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diretamente relacionada com o sucesso do projeto. Mas neste ponto 

especificamente considero o PMBoK meio confuso. 

Algumas passagens dão a entender sucesso do projeto como 

a conclusão do escopo com qualidade, no prazo e no custo 

planejados. Fala-se do atendimento à tripla (escopo, tempo, custo) ou 

quádrupla (escopo, tempo, custo e qualidade) restrição. Isso está, por 

exemplo, no guia PMBoK, quando logo na introdução faz um quadro 

comparativo entre projeto, programa e portfólio. 

Mas sabemos que os projetos existem para atingir certos 

objetivos e que, para isso, devem administrar suas fronteiras de tal 

forma que a realização do escopo gere os efeitos necessários. Ou 

seja, se a realização do escopo não gerar os resultados necessários, 

o projeto pode ser concluído dentro do prazo e do custo previstos, 

mas não provocar as mudanças efetivamente esperadas. Lembremos 

que projetos são os grandes promotores de mudanças em qualquer 

situação. Dizemos então que o sucesso do projeto está em promover 

efetivamente as mudanças esperadas, afinal este seria o objetivo 

diretamente relacionado àquilo que justifica a existência do projeto. 

Admitamos, então, que cumprir o escopo com qualidade, no 

prazo e custos esperados demonstra que o projeto foi eficiente, sua 

gestão foi primorosa. Mas não garante que o objetivo tenha sido 

atingido. Atingir o objetivo é que coroaria a eficiência, somando a ela 

a eficácia na resolução dos problemas ou necessidades iniciais. 

Promover efetivamente as transformações que eliminam a razão de 

existir do projeto é que demonstra seu sucesso. Meio que 

poeticamente, poderíamos dizer que o prêmio da vida do projeto é a 

morte da sua razão de ser. E o projeto não existe por causa do seu 
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escopo. Daí a necessidade de métricas apropriadas para validar o 

sucesso, certamente diferentes das métricas de validação do escopo. 

 

E a questão do “apenas o necessário ao sucesso do projeto”? 

Como fica? 

Se você tem um objetivo ou uma tarefa/missão, você 

evidentemente não precisa fazer nada além do que é de fato 

necessário para cumpri-la. Além disso, podemos considerar que se 

trata de perda de energia, dinheiro, tempo etc. É um consumo que 

não agrega valor ao resultado final do projeto/tarefa porque mesmo 

sem ele o objetivo é atingido. Há quem argumente que é preciso 

exceder as expectativas... Bom, pode ser do ponto de vista da gestão 

empresarial, mas não da gestão do projeto (são relacionadas, mas 

não são a mesma coisa). 

Então, fica consumado que se deve fazer (incluir no escopo) 

apenas o que é de fato necessário para atingir o objetivo do projeto. 

A próxima questão é saber exatamente qual o objetivo do projeto. E 

acredito que aí está um ponto de análise um pouco mais complexa. 

Vamos explorar isso... 

Primeiro pergunto: de quem é o projeto? O projeto não é de 

nenhum dos membros da equipe, nem mesmo do gerente do projeto. 

O projeto é daquele que tem a necessidade ou problema a ser 

resolvido. Esse normalmente é o patrocinador, sponsor ou 

empreendedor (usarei essa denominação adiante). Logo, para definir 

o escopo do projeto, é preciso compreender a situação do 

empreendedor. Qual o seu problema, o que é essencial à solução, o 

que é fundamental, como ele percebe a situação etc.? 
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Quando o patrocinador-empreendedor lhe pede que faça isso 

ou aquilo, no fundo ele quer dizer: resolva meu problema! O escopo 

que ele coloca não pode ser considerado pela equipe do projeto como 

verdade absoluta. A definição do escopo é uma espécie de 

negociação. Normalmente o empreender contrata uma equipe que ele 

considera especialista naquele tipo de situação e, por isso, ele espera 

que essa equipe encontre a solução e não apenas faça o que ele 

pediu. Ele certamente quer a opinião dos especialistas (aliás, como o 

próprio PMBoK orienta em inúmeras oportunidades). A descrição dele 

é uma referência importante, obviamente, mas o escopo não pode ser 

xérox dela. 

Tomemos o exemplo da construção de uma casa. O 

proprietário (empreendedor) contrata uma equipe de Arquitetura e 

Engenharia para construir a casa. Lista o que deseja e expõe suas 

restrições. Pergunto: se ele sabe exatamente o que quer e quais são 

as limitações que possui, não seria o caso dele contratar apenas um 

desenhista? Ora, ele procura especialistas porque tem consciência 

de que sua visão sobre a questão é limitada e eventualmente falha. 

Nem mesmo o problema que ele vive está verdadeiramente claro. Há 

a expectativa de que os especialistas compreenderão melhor o 

problema e encontrarão a melhor solução. O objetivo para o 

empreendedor não é “construir uma casa”, mas “resolver seu 

problema ou necessidade da melhor forma”. Tornar esse “melhor” 

algo objetivo é o desafio que apenas os especialistas saberão 

enfrentar. 

Se, no meio da obra, após todos os projetos de arquitetura e 

engenharia desenvolvidos, o construtor lhe disser que será 

necessário algo mais que não fora previsto, o empreendedor fará 
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silêncio, respirará fundo, contará de um a dez e nem quero pensar no 

resto (já vi reações diversas e nenhuma boa). A questão é simples: o 

escopo foi insuficiente em algum ponto. 

Se, após tudo pronto, o empreendedor passar a usar o imóvel 

e descobrir que o custo de operação é maior do que ele é capaz de 

manter, ele entenderá que os especialistas contratados lhe 

entregaram um novo problema e não uma solução. Ele apenas trocou 

o problema de “não ter casa” por “ter uma casa que ele não pode ter”. 

E este segundo problema parece ser maior que o primeiro. Aqui a 

questão é que não foi feito tudo o que era necessário. Por exemplo, 

não foram equalizados os custos operacionais com a capacidade 

financeira do empreendedor. 

Enfim, para definir ou compreender o escopo do projeto ou da 

sua parte no escopo do projeto, você deve pensar no que é preciso 

para resolver da melhor forma possível o problema que não é seu, 

mas do empreendedor. Você pode ser um terceiro ou quarto nas 

relações comerciais, mas pense no empreendedor sempre. É a ele 

que todos devem satisfação afinal. 

Não pense, no momento de negociar sua parte do escopo, no 

que você gostaria ou não de incluir. Pense no que o empreendedor 

precisa ou não incluir. Na dúvida, consulte-o. Se você não puder 

consultá-lo (porque é um terceiro), registre em sua proposta de 

trabalho e deixe que fique documentado o que foi retirado do escopo. 

Assim, quando ocorrer um problema, você poderá dizer: eu avisei! 

Mesmo nas relações comerciais, o empreendedor é o maior 

interessado no sucesso do projeto. Se ele entender que um item é de 

fato importante, ele o incluirá. Afinal, o custo das soluções será 

sempre dele, seja no stress do surgimento de problemas (riscos, 
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pleitos, desvios, etc.), ou nas negociações antecipadas 

(planejamento, fases preliminares, etc.). Lembre o empreendedor 

sobre os conceitos de oportunidade construtiva e intervenção 

destrutiva em um projeto. Quem sabe falemos deles em outra 

ocasião. 
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7. Escopo de serviços inclui o processo e 

não meramente o produto 

Apr 21, 2020 

 

Primeiro pensei em escrever um desabafo profissional. 

Depois pensei em escrever uma crítica. Mas, enfim, decidi escrever 

sobre os desafios de uma boa definição de escopo. Afinal, do que 

adiantaria expor os problemas do nosso mercado (empresas e 

profissionais) sem apontar ao menos um caminho para soluções? 

Pretendo expor questões que julgo importantes sobre a 

definição de escopos na contratação de serviços, usando como 

exemplo a “elaboração (ou desenvolvimento) de projetos de 

arquitetura e engenharia” e que cada um, profissional ou empresa, 

avalie sua atuação a esse respeito. De cara já adianto que a chance 

de você estar fazendo errado, no mercado de projetos de arquitetura 

e engenharia, é muito grande, pois nos meus mais de vinte anos 

nesse nicho de mercado, encontrei pouquíssima gente que levasse 

isso a sério na ação, porque no discurso todos dizem levar. 

A distinção do uso do termo projeto como processo e como 

produto é fundamentalmente crítica. Já escrevi mais de uma vez 

sobre essa distinção (veja a “Coletânea de Textos 2010 – 2015” 

disponível como e-book em nosso site). No mercado de arquitetura e 

engenharia é comum usar o termo para designar aquele tradicional 

conjunto de documentos (desenhos, memoriais etc.), mas também o 

usamos à moda do gerenciamento de projetos, onde significa um 

processo de criação de algo exclusivo (podendo ser até a própria 

obra). Se você tem consciência dessa distinção, ótimo. Se não tem, 
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aumentam as chances de você estar fazendo errado, como mencionei 

há pouco. 

O projeto (produto) de arquitetura e engenharia, ou seja, 

aquele conjunto de documentos, é sem dúvida exclusivo. Logo, para 

cria-lo é preciso um processo específico, ou seja, um projeto 

(processo). Como já citei noutras oportunidades, em inglês a distinção 

é mais objetiva, pois temos, por exemplo, os distintos termos project, 

design e plan, todos traduzidos como projeto conforme o contexto. 

Feito o alerta, vamos em frente. Queremos discutir sobre 

como deve ser definido o escopo do projeto (processo) cuja entrega 

é o projeto (produto) de arquitetura e engenharia de um 

empreendimento. Como definir o escopo do processo que entrega o 

produto? Chamarei o produto de Projeto AEC, para simplificar (AEC 

é a sigla para arquitetura, engenharia e construção). 

Se preferir pensar noutro serviço de consultoria no lugar do 

desenvolvimento do Projeto AEC, fique à vontade. Certamente as 

ideias aqui apresentadas continuarão válidas e talvez você fique livre 

da confusão terminológica que o termo projeto traz no mercado da 

construção. 

Outro alerta importante deve ser feito: quando você contrata 

um Projeto AEC, está contratando na realidade um processo e não 

um produto. Isso é extremamente importante de ser compreendido. 

Se você, ao contratar, não estabelece requisitos para este processo, 

é como se estivesse afirmando que não importa o processo de criação 

do Projeto AEC, apenas o resultado. É isso que a maioria absoluta 

das empresas e profissionais do mercado fazem: compram um 

processo como se fosse um produto. 
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Os mais criteriosos definem o conjunto de documentos que 

deve ser entregue (planta disso, planta daquilo, cortes, elevações, 

diagramas, planilhas etc.). Alguns definem até o padrão de 

apresentação como configurações de linhas, símbolos, tipos de 

fontes, formatos de arquivos eletrônicos etc. Mas são raros os que 

estabelecem como devem ser realizados os estudos, como devem 

ser compartilhadas e integradas as informações, diretrizes para uso 

de softwares, a integração com outros processos, a abrangência a ser 

contemplada etc. Ou seja, a maioria do mercado se limita a 

caracterizar o produto, mas não define nenhum requisito que vise 

garantir a qualidade do processo. Crer na qualidade do resultado sem 

influenciar a qualidade do processo que o produz é, no mínimo, 

ingenuidade. 

Dito isto, espero que esteja claro que a definição do escopo 

do serviço de “desenvolvimento (ou elaboração) de projetos de 

arquitetura e engenharia” é uma definição que incluir o escopo de um 

processo. A caracterização do produto resultante desse processo 

serve como requisitos de um sistema de controle de produção e 

qualidade do produto, pensando em inspeções pós produção, mas 

está longe de ser suficiente para dar confiabilidade ao processo, 

pensando em prevenção de falhas ou garantias da qualidade. 

Já houve quem argumentasse que a separação do processo 

em etapas, como é feito no mercado quando se definem entregas 

para estudos preliminares, anteprojeto e projeto executivo, tem esse 

objetivo de garantir qualidade. Quando escuto isso, penso que falta 

conhecimento do próprio processo produtivo do Projeto AEC, além de 

conhecimento em gestão de projetos ou da qualidade. A separação 

em etapas não tem essa finalidade, mas isso é outra discussão; não 
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a farei neste texto. As etapas do desenvolvimento do Projeto AEC não 

existem para definir pontos de inspeção, embora sejam usadas para 

isso. 

Costumo dizer que descobrir erros depois do resultado 

entregue é tarde demais. Seria mais inteligente trabalhar para evitar 

que os erros acontecessem. Isso significa que se deve intervir no 

processo de produção e não no produto. Mas isso não é novidade 

para quem conhece sistemas de qualidade. 

Não adianta, por exemplo, definir que as soluções 

multidisciplinares devem ser integradas ou compatibilizadas, se não 

for definido um procedimento para garantir essa integração. A falta de 

um bom procedimento ficará explícita quando o resultado não estiver 

adequado. Sabe-se há décadas, analisando os custos da qualidade, 

que os custos de correção são quase sempre superiores aos custos 

de prevenção. Aparentemente esse nicho de mercado ainda não sabe 

como prevenir os erros no Projeto AEC. Parece ter consciência ainda 

menor do impacto desse investimento no custo final de um 

empreendimento. Se sabe, precisamos entender por que ainda 

contrata serviços de formas inadequadas. 

Por fim, para não esticar o assunto, ainda que ele mereça ser 

mais explorado, é preciso esclarecer sobre outro argumento muito 

utilizado no debate sobre o tema. Muitos contratantes argumentam 

que o processo é um problema do fornecedor e ao contratante 

interessa apenas o resultado, por isso a definição do escopo se 

concentra nele. 

Bons processos, ou seja, processos com garantias de 

qualidade, têm maiores custos, mas maus processos também 

entregam resultados. Claro, resultados diferentes. Assim, se o 
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contratante tem interesse no resultado, deveria exigir explicações 

sobre o processo produtivo de cada fornecedor. Se não fizer isso, 

receberá sempre um resultado e nunca poderá dizer se é o melhor ou 

mais adequado à sua necessidade. Vale lembrar que a maioria dos 

requisitos do produto é atendida por uma infinidade de soluções, com 

qualidades diferentes. Resolver um problema é diferente de resolver 

bem o mesmo problema. 

Me chamam a atenção os contratantes especializados. No 

exemplo que escolhemos, empresas de arquitetura e engenharia, 

que, para contratar Projetos AEC, não definem ou não observam o 

escopo do processo. É principalmente o processo que caracteriza o 

trabalho feito. Os mesmos profissionais que definem escopo nestas 

contratações e acabam decidindo apenas pelo menor preço do 

produto, se reúnem em associações, comissões etc. para defender a 

valorização profissional. Inflamam-se em discursos convincentes, 

mas na ação como contratantes, voltam a focar no produto em 

detrimento do processo, onde é realmente resguardado o valor da boa 

técnica. Devemos julgá-los pelo discurso ou pelo exemplo? 

Se queremos serviços de qualidade, precisamos aprender a 

definir processos de qualidade. Inspecionar a qualidade apenas do 

produto em projetos não parece ser muito inteligente, afinal, todo 

projeto cria um resultado exclusivo e não há chances de ajustes do 

produto já entregue a não ser pelo retrabalho, com seus custos, 

prazos, desgaste e riscos. 

Como profissional ou como empresa, como tem sido tratada 

na sua prática profissional a definição de escopo nas contratações de 

serviços? Como fornecedor ou como contratante, que procedimentos 

são previstos para garantir a qualidade dos resultados antes que eles 
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estejam prontos? Qual o custo do retrabalho nos serviços? Quais 

seriam e qual o custo dos procedimentos que evitariam estes 

retrabalhos? 

Nossos processos de trabalho são o que são porque são os 

melhores ou porque não sabemos fazer melhorias? 
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8. Elaborar ou Desenvolver Projetos? 

Apr 11, 2020 

 

Este talvez pareça um daqueles textos que apenas faz um 

jogo de palavras. De fato, as palavras nos colocam num certo tipo de 

jogo, mas, se nos preocuparmos em realmente compreendê-las, 

veremos que este jogo é bastante instrutivo. 

Quero explorar duas expressões muito utilizadas quando nos 

referimos ao trabalho com projetos de arquitetura e engenharia: 

“elaborar projetos” e “desenvolver projetos”. Afinal, há diferenças? 

Uma expressão é mais correta que a outra? Qual devemos usar? 

Gosto sempre de afirmar que se duas palavras significam 

exatamente a mesma coisa, não faz sentido que uma delas exista. 

Assim, parto sempre do princípio de que nunca significam exatamente 

a mesma coisa. O desafio é encontrar a diferença e, depois, passar a 

usar a expressão mais correta conforme a ideia que se queira 

expressar. 

Exploremos, então, os verbos elaborar e desenvolver. 

Recorro muito ao site Origem da Palavra 

(www.origemdapalavra.com.br), quando vou pesquisar alguma 

palavra. Todas as citações a seguir são deste site. 

Sobre “elaborar”, o site afirma: 

 

Ela vem do Latim ELABORARE, “esforçar-se, obter, 

produzir através do trabalho”, de EX-, “fora”, mais 

LABORARE, “trabalhar”. 

 

https://d.docs.live.net/12430456e92eddd2/00%20Projeto%20Pessoais%20em%20ANDAMENTO/Coletanea%202020/www.origemdapalavra.com.br
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Para ajudar recorro a duas palavras que nos darão uma dica 

bastante didática: emigrar e imigrar. 

 

Emigrar vem de ex-, “para fora”, mais migrare. 

E imigrar, de immigrare, “passar por”, de in-, “para 

dentro”, mais migrare. 

 

Elaborar é trabalhar para fora, no sentido de colocar para fora 

o trabalho que é feito dentro. Ou seja, expor aquilo que foi produzido 

internamente: a ideia, o pensamento, a concepção etc. 

Cabe perfeitamente na expressão “elaborar projeto”. 

Apenas para complementar: 

 

Do L. PROJECTUM, “algo lançado à frente”, de 

PROJICERE, formado por PRO-, “à frente”, + 

JACERE, “lançar, atirar”. 

 

Elaborar projeto é colocar para fora o resultado do trabalho 

interno que concebeu algo que será realizado à frente. 

Aparentemente está perfeito! 

O verbo desenvolver dá um pouco mais de trabalho. Temos 

três ideias nesta palavra: des-en-volver. Vamos aos poucos: 

 

Do L. VOLVERE, “dar voltas, girar, voltar”. 

[...] 

Do verbo involvere, “rolar sobre”, saiu o 

nosso envolver, do qual inclusive derivou embrulho. 
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Desenvolver traz a ideia oposta a envolver, veja: 

 

Naturalmente, colocando-se o prefixo negativo des– 

antes de envolver, temos desenvolver, que descreve 

um ato de “desenrolar, permitir a saída ou 

aparecimento de algo que estava tolhido”. 

 

Agora temos o verbo elaborar associado à ideia de colocar 

para fora o trabalho feito dentro (da cabeça) e o verbo desenvolver 

associado à ideia do ato de desenrolar para permitir a saída do que 

estava tolhido. Abusando um pouco mais do jogo de palavras eu diria: 

elaborar se refere ao fato e desenvolver se refere ao ato. 

O fato é que o Projeto AEC é colocado para fora das cabeça 

dos projetistas, apresentado ao mundo, exposto ao cliente ou a quem 

interessar possa. Mas isso não é feito de qualquer jeito, há um método 

apropriado que precisa ser observado e é nesse ponto que entra o 

verbo desenvolver. A elaboração do projeto não é algo que ocorre 

num estalar de dedos, ela precisa se um desenvolvimento apropriado, 

ou seja, um processo adequado para desembrulhar o que estava 

dentro, expondo-o ao mundo para que seja realizado à frente. 

Assim, no rigor do significado das palavras, me parece que 

quando usamos o verbo elaborar concentramos a atenção no produto 

e negligenciamos o processo de comunicação dele. Apontamos para 

a exposição do que era interno ao projetista sem estabelecer qualquer 

método de extração ou apresentação. 

Já, quando usamos o verbo desenvolver, a rigor estamos 

focando o processo pelo qual será exposto gradativamente o que 
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estava dentro do projetista (embrulhado). Assumimos que esse 

processo não é um passe de mágica, mas criterioso e gradativo. 

Perceba que é no desenvolver que cabe a especificação da 

forma de exposição, dos procedimentos a serem seguidos, do 

acompanhamento a ser feito desse processo. A elaboração está 

evidentemente imersa no desenvolvimento como parte do processo, 

afinal, para que seja metodicamente exposta é preciso desembrulhar 

a concepção interna no projetista, mostrando-a não de qualquer 

forma, mas parte por parte, aspecto por aspecto, por todos os seus 

lados. 

Corroborando este entendimento, pensemos, como sempre 

recomendo, no projeto como uma peça de comunicação. Seu objetivo 

se completa com a correta interpretação, pelo receptor, das 

mensagens nele contidas. Para bem interpretar o projeto é preciso 

estudá-lo por todos os seus lados, girar em torno dele e observá-lo 

por inteiro. Este é o interesse final de quem contrata um projeto: 

compreendê-lo integralmente. 

Para compreender o projeto é preciso volvê-lo para 

efetivamente vê-lo. 

 

Do L. VOLVERE, “dar voltas, girar, voltar”. 

 

Ver é do Latim, VEDERE, “ver, olhar”,derivado do 

Indo-Europeu WEID- “saber, enxergar”. 

 

Então, se você pretende contratar projetos que você possa 

compreender, acompanhar, ajustar aos seus requisitos etc., contrate 

seu desenvolvimento e não apenas sua elaboração. 



62  /  LIVRO I – GESTÃO DE ENGENHARIA 

 

 

9. Controlar ou garantir a qualidade? 

May 01, 2020 

 

A expressão controle da qualidade já é antiga e certamente 

todo profissional, em qualquer área, tem boa compreensão do que 

seja. É comum pensarmos num processo de produção e na inspeção 

do produto que resulta dele. Nas fábricas, com suas linhas de 

produção, isso é uma atividade contínua. Nos processos menores e 

talvez menos contínuos, ainda assim, pensamos em verificar os 

resultados da produção baseados em inspeções distribuídas ao longo 

do processo. Isso é explícito quando o produto é composto de várias 

partes e inspeciona-se cada uma delas antes de reuni-las. 

Identificado um erro, que denominamos “não conformidade” 

por não atender aos requisitos referenciais previamente 

estabelecidos, o caminho é refugar o produto. Se a falha é única, 

perde-se um produto. Se é do processo, perde-se um lote, ou toda a 

produção. É claro que inspeções periódicas permitem identificar 

falhas eventuais e corrigir antes de dar continuidade ao processo. 

Como tudo muda o tempo todo no mundo, ajustar um 

processo hoje não garante que ele permaneça adequado amanhã. A 

cada ciclo de produção cabe um novo ciclo de supervisão e inspeção. 

Mas inspeção cem por cento é economicamente inviável na 

maioria dos casos. Então, é preciso pensar em formas de garantir que 

o processo não se desestruturará facilmente. Chamamos a isso 

robustez. Um processo robusto é um processo que tem maior chance 

de produzir itens “conformes”. Essa é a ideia. 

Agir para tornar um processo robusto é uma atividade de 

garantia da qualidade e não do controle. Perceba que o controle da 
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qualidade atua sobre o produto já produzido (ainda que parcialmente) 

e a garantia da qualidade atua normalmente sobre o processo de 

produção, antes que ele ocorra. 

Esses são alguns conceitos da Gestão da Qualidade, mas a 

proposta de reflexão neste momento é um pouco mais específica. 

Se você tem um processo que produzirá apenas um resultado 

e será descontinuado, deve investir em controle ou em garantia da 

qualidade? Ora, um processo que produzirá apenas um resultado é, 

por definição, um projeto (esforço temporários que produz um 

resultado único). A questão pode ser reformulada então: quando você 

está num projeto, deve investir em controle ou garantia da qualidade? 

Não se apresse, a resposta não é tão imediata... 

Até a quinta edição, o PMBoK (a “bíblia” do Gerenciamento 

de Projetos) previa explicitamente, entre seus 40 a 50 processos (o 

número varia de uma edição para outra), o processo “Realizar a 

Garantia da Qualidade”, além do processo “Realizar o Controle da 

Qualidade” (na quinta edição foi renomeado para “Controlar a 

Qualidade”). Porém, na sexta edição, a palavra garantia foi retirada 

do nome e o processo que consta é “Gerenciar a Qualidade”, mantido 

o “Controlar a Qualidade”. 

Um detalhe que merece destaque é que a garantia da 

qualidade está no grupo de processos de execução, ou seja, 

pressupõe uma postura ativa da equipe. É uma atividade que trabalha 

causas e não as ocorrências das possíveis falhas do processo. A 

garantia da qualidade age antes que as não conformidades surjam, 

no sentido de evitá-las enquanto são ainda apenas probabilidades 

(perceba a relação com riscos, mostrando o aspecto sistêmico da 

gestão de projetos). 
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São cerca de 20 anos com um processo explicitamente 

voltado à garantia da qualidade. Na sexta edição, por mais que se 

tenha retirado a expressão “garantia” do nome do processo, ele foi, 

na realidade, expandido para integrar a Gestão da Qualidade do 

Projeto como parte da Gestão da Qualidade da organização. Algo 

como partir do princípio de que a organização possui um sistema de 

gestão da qualidade institucionalizado (o que até faz sentido depois 

de 100 anos de desenvolvimento industrial). 

Na produção em projetos não é comum ter uma segunda 

chance, afinal o resultado a ser produzido é único, exclusivo. Uma 

não conformidade identificada não poderá ser corrigida no próximo 

resultado ou no próximo lote de produtos simplesmente porque não 

há um segundo ciclo de produção. É preciso fazer bem feito na 

primeira vez. 

Quando há a chance de voltar e corrigir, assume-se custos 

do retrabalho. Mas há casos em que não se tem essa oportunidade. 

Além disso, os custos de retrabalho, ou custos de correção de falhas, 

quase sempre são maiores que os custos da prevenção das falhas ( 

que seriam pertinentes à garantia da qualidade). 

Garantir a qualidade em projetos é, portanto, mais que uma 

área da Gestão da Qualidade, é praticamente vital para o sucesso do 

empreendimento. Se o orçamento é limitado, a garantia da qualidade 

é ainda mais crítica. O mesmo ocorre com prazos limitados, afinal o 

retrabalho não consome apenas recursos, mas também tempo. Vale 

lembrar que, em projetos, os custos de correção não incidem em 

apenas parte da produção, afinal ela é de um único exemplar. Imagine 

que uma fábrica tivesse que fazer um recall de toda a sua produção; 

é algo assim no projeto. 
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Contudo, é comum vermos processos de produção em 

projetos com poucas ou nenhuma tarefa de garantia de qualidade. E 

muitas vezes a tarefa preventiva se resume a uma repassada numa 

explicação técnica antes de um profissional iniciar uma tarefa 

produtiva; ou um treinamento específico para a equipe; uma reunião 

de alinhamento de informações e dados; a criação de um formulário 

ou modelo para que não faltem informações; uso de critérios mais 

rigorosos na aquisição de algum insumo; o investimento num design 

mais robusto do produto, para que se garanta que ele seja efetivo no 

atendimento aos requisitos do negócio. 

Sobre este último exemplo, devo comentar que o design das 

soluções para o produto do projeto é essencialmente crítico na 

garantia da qualidade. No processo de desenvolvimento de produtos, 

a identificação da oportunidade responde pela criação de valor (ou 

oportunidade de valor) para o negócio; a concepção de soluções 

técnicas para o produto, responde pela agregação de valor ao 

negócio, que, reunida com a concepção do melhor processo 

produtivo, constituem o trabalho que responde pela robustez do 

conjunto produto-processo produtivo. 

Se continuarmos trazendo análises em torno das questões de 

garantia da qualidade em projetos/empreendimentos, não será difícil 

concluir que nestes casos, o controle de qualidade deve produzir 

informações antes do produto acabado, para apoio às decisões de 

garantia da qualidade. É o trabalho de garantia da qualidade o foco 

vital para atendimento aos requisitos da qualidade dentro das 

restrições impostas ao projeto/empreendimento. E esse trabalho de 

garantia tem seu cerne no design do produto e do processo produtivo. 

Estes dois, por sua vez, precisam ocorrer sinergicamente. A robustez 
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da solução não vem de ter um bom projeto do produto ou um bom 

processo produtivo, mas de ter um conjunto bem articulado de ambos. 

A facilidade de gestão da implantação é diretamente proporcional à 

robustez desse sistema produto-processo produtivo. 
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10. O equívoco na contratação de projetos, é 

preciso mudar a negociação 

September 23, 2019 

 

Uma das coisas que a difusão do BIM tem deixado clara para 

o mercado é que o desenvolvimento de projetos em construção civil 

é um trabalho coletivo. A expressão “colaborativo” é usada com 

intensidade. Mas isso não é uma prerrogativa do BIM 

especificamente, é uma demanda do processo em si e, portanto, 

existe independente do BIM. 

O costume predominante no mercado é que contratantes 

solicitem projetos, descrevendo sucintamente sua demanda (às 

vezes a partir de uma ou duas conversas com algum profissional). Os 

profissionais, por sua vez, elaboram suas propostas normalmente 

focados no que será entregue. Alguns usam listas de documentos, 

outros são mais genéricos e a maioria se limita a registrar que 

entregará o projeto da disciplina XPTO. Há quem inclua algum tipo de 

“coordenação” das demais disciplinas na proposta (sem dizer como é 

feita). Uma parcela discrimina etapas do desenvolvimento, mas com 

o intuito de definir parcelas para o pagamento dos serviços. Confira 

nas propostas de projeto (as que você enviou ou recebeu). 

Há nisso um equívoco sutil e fundamental. E ele começa pela 

distinção entre o produto e o processo envolvido no desenvolvimento 

de projetos de construção civil. 

Já tratei mais de uma vez sobre a distinção entre projeto 

processo e projeto produto. Recomendo a leitura. São dois artigos 

simples e curtos que estão na “Coletânea de Textos 2010 – 2015” 

disponível em nosso site. 
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Pois bem, o fato é que contratantes e contratados tendem a 

abordar o projeto apenas como produto nas relações comerciais. Por 

mais que os profissionais entendam que estão vendendo um 

processo de trabalho, as propostas normalmente referenciam o 

produto desse processo e não o processo em si. Dessa forma, o 

cliente assume que está contratando o produto. 

Ora, todo produto decorre de um processo produtivo. Assim, 

o projeto produto é resultado do projeto processo. As características 

de um produto são nele introduzidas pelo processo produtivo. 

Processos produtivos diferentes geram produtos diferentes. Você, 

projetista, imagine-se desenvolvendo uma solução sozinho ou em 

parceria (para não falar em equipe). O resultado seria o mesmo em 

qualquer caso? Evidente que não! A solução (essência do produto) é 

diferente em cada processo. 

Se processos diferentes geram produtos diferentes, qual 

processo gera os melhores produtos? E, decorrente disso, qual 

processo o cliente deveria contratar a fim de garantir os requisitos do 

produto que deseja? Ou então, que processo um profissional deve 

vender para dar ao cliente a garantia de que fornecerá produtos com 

melhores características? 

A negociação de projetos para a construção civil deveria ser 

feita sobre o Processo de Desenvolvimento do Projeto, o PDP, e não 

apenas sobre o produto que será entregue, já que ele é 

consequência. Pode-se argumentar que processos diferentes podem 

gerar produtos similares. Sim, é possível. Mas em que condições isso 

ocorreria e que tipo de produto seria? Se dominamos o PDP, 

devemos saber responder a isso. Na realidade, essa situação de 

similaridade é possível em teoria. Na prática, nenhum projeto será 
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igual se o processo for alterado (mesmo que se mantenha a equipe). 

Então, mais uma vez, o processo de desenvolvimento do projeto é tão 

ou mais importante que o produto que dele decorre. 

Mas este processo é praticamente desconsiderado nas 

propostas técnico-comerciais e nas negociações. E o cliente, ao 

comparar propostas, está, então, comparando alhos com bugalhos, 

mesmo que as características genéricas do produto pareçam ser 

idênticas. Devemos lembrar que este é daqueles casos em que o 

produto não pode ser previamente analisado (o que reforça a 

necessidade de avaliar prioritariamente o processo). 

Não é à toa que, com a implantação do BIM (Building 

Information Modeling), os processos precisam ser transformados. 

Neste paradigma, o processo é necessariamente colaborativo. As 

plataformas BIM foram desenvolvidas com esta premissa. Logo, a 

colaboração não é uma opção, mas uma necessidade do trabalho em 

BIM. Mas, atenção: você pode usar as ferramentas BIM com 

processos não colaborativos, mas não estará efetivamente fazendo 

BIM neste caso. 

Por outro lado, você pode usar processos colaborativos com 

ferramentas menos adaptadas a ele, como CAD ou mesmo a 

prancheta (se inda fosse usada no mercado). Aliás, o CAD possui 

ferramentas específicas para apoiar a colaboração há uns 30 anos e 

pouquíssimos escritórios e profissionais as usam (eu diria que menos 

de 5%). Não é preciso esperar o BIM para iniciar o trabalho coletivo, 

ou colaborativo. 

Portanto, se você elabora (ou solicita) suas propostas com 

base no produto, saiba que não está oferecendo (ou contratando) 

nenhuma garantia de resultados. Sem conhecer o processo de 
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trabalho que será usado, não se pode avaliar consistentemente quais 

procedimentos serão usados para garantir visão crítica na concepção, 

estímulo à criatividade, trânsito livre de informações, integração de 

requisitos, etc. 

É como comprar um sapato com a caixa fechada e só 

descobrir suas características no dia de usar. Se não for bom para o 

cliente, será tarde demais para resolver. 

O cliente sempre tem a opção de confiar na marca. Um 

escritório renomado tem autoridade (mesmo que seus processos 

sejam desconhecidos pelo cliente). Mas devemos lembrar que 

passamos por mudanças radicais no mercado com a transformação 

digital, as culturas das novas gerações, a reordenação social que vem 

ocorrendo, a mudança de base energética etc., etc., etc. Não é tão 

confiável hoje em dia acreditar que o que foi referência notável há 

alguns anos continue sendo. É preciso reconsiderar caso a caso. 

Autoridades precisam ser constantemente revalidadas nessa época 

de mudanças e fake news. 

Contratantes e contratados perguntam, então: como redefinir 

processos de trabalho e como incluir isso nas negociações? A 

resposta talvez não caiba num artigo de blog, mas posso dizer que é 

possível. Aqui, nossa intenção é apenas alertar para o equívoco. 

E uma coisa é certa: o PDP ainda é um processo com intensa 

aplicação de pessoas; gente trabalhando. Logo, é preciso saber lidar 

com gente para conduzir esse processo, além de conhecer o próprio 

processo. Infelizmente, esse não é um conteúdo programático 

aprofundado nos cursos de arquitetura ou de engenharia. Isso pode 

parecer de pouca importância, mas explica por que as propostas 

técnico comerciais nesta área não abordam os processos. A verdade 
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é que se tem dificuldade de abordar o processo objetivamente por 

falta de conhecimento sobre ele e seus recursos. Por isso, o trabalho 

com projetos parece ainda se basear nos talentos individuais, no 

nome de profissionais “iluminados” (embora processos que 

dependam exclusivamente deles sejam processos frágeis e com 

pouca garantia). 

É como vender um trabalho de time contando apenas com um 

jogador que valha mais que o time todo. Mas esse esporte é coletivo! 

Vai comprar ou vender projetos? Compre ou venda a 

consistência dos times, do trabalho coletivo (colaborativo). Contratar 

um time não impede de ter estrelas nele, mas contratar estrelas não 

garante que se tenha um time. 
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11. O que eu contrato? Arquiteto ou 

Engenheiro? 

May 29, 2019 

 

Não gosto de entrar nesse tipo de discussão a não ser em 

meios reservados e realmente profissionais, onde a discussão é 

desenvolvida em busca de uma evolução, mas um post no facebook 

me fez repensar esta posição. Minha motivação não é a dúvida 

apresentada pela pessoa (leiga no meio técnico da construção, claro), 

mas sim pelas respostas apresentadas, sobretudo porque algumas 

visivelmente tinham o objetivo de induzir uma decisão e não de 

responder à dúvida em si. Outras, façamos justiça, davam um 

encaminhamento mais correto. 

Pois bem, a dúvida apresentada é (tirei um extrato do texto 

postado): “... não sei se é o engenheiro ou arquiteto que faz o 

desenho... o que o engenheiro ou arquiteto tem que me dar fazendo 

a planta com ele... ele tem que me passar os materiais que eu vou 

gastar quantidade de material ou não?” 

A primeira dúvida a ser respondida seria: o que devo contratar 

se o meu problema é construir alguma coisa? 

Se você precisa construir e não sabe com fazer isso, você 

precisa do apoio de alguém que saiba. Então, a primeira coisa a fazer 

é contratar uma consultoria que te ajude a especificar o que você 

precisa e quais suas alternativas. Parece óbvio, mas não é. E se você 

procurar um projetista, provavelmente ele vai te vender um projeto. A 

pergunta é, você deve mesmo construir? Explico, a seguir, com 

exemplos. 

Exemplo 1 
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Você já se planejou financeiramente para construir? Tem 

ideia de quanto precisará e como conseguirá os recursos financeiros? 

Já cansei de ver casos em que se paga pelo projeto para descobrir 

que não tem condição de construir. Ou seja, o profissional que lhe 

prometeu realizar seu sonho vai consumir o pouco recursos que tem 

e te deixar com um novo problema na realidade: ter um projeto, não 

ter como executá-lo e não ter mais a reserva que usou para pagar o 

projeto. Normalmente, um dos resultados disso é adiar seu “sonho” e 

gastar depois com um novo projeto de uma obra “mais em conta”. 

Agora, se você já estabelecer o valor a que tem acesso e já tiver a 

indicação do que é possível fazer com esse valor, seu projetista terá 

que se adequar a estes requisitos, claro, com uma faixa de desvio 

tolerável (de preferência explícita em contrato). Conclusão, antes do 

projetista você precisa de alguém que te ajude a planejar o 

empreendimento como um todo. 

Exemplo 2 

Certa vez chegou ao meu escritório um potencial cliente 

querendo transformar uma residência num pequeno restaurante para 

expandir seu negócio de fornecimento de marmitas. Ele queria abrir 

ao público. Conversando, percebi que o problema dele era aumentar 

a renda e não construir o restaurante (é um erro comum entre os 

profissionais focar na obra e não no real problema do cliente). 

Analisando a situação, não foi difícil perceber que era mais negócio 

vender o imóvel e adquirir um terreno melhor localizado. Achamos 

rapidamente durante a conversa, um terreno a menos de 200 m, muito 

melhor para um restaurante e que custava cerca de 60% do valor do 

imóvel dele. A troca, além de representar melhores condições para o 

empreendimento, significava fazer caixa para iniciar a obra. 
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Exemplo 3 

Há também o caso clássico de quem contrata projetos, inicia 

a obra e não consegue terminar por falta de recursos. Isso acontece 

em inúmeros casos. O cliente troca o problema de não ter a casa que 

sonha (mas ter algum recurso guardado), por gastar o recurso que 

tem, continuar não tendo a casa e ainda estar (quase sempre) 

endividado com operários, fornecedores ou banco. E ainda ficou com 

o elefante branco. Se der sorte, conseguirá um bom valor nele. Trocou 

o sonho por um pesadelo. 

Enfim, selecionando, de fato, a alternativa de construir, parte-

se para os primeiros trabalhos. E agora: engenheiro ou arquiteto? 

A resposta é: ambos, simultaneamente. Me entenda bem: 

SIMULTANEAMENTE. Explico por quê: além de ambos se ajudarem, 

também se policiam para que não tomem decisões tendenciosas 

durante o desenvolvimento do projeto. Há uma infinidade de 

possibilidades e a decisão de projeto deve ser a melhor para resolver 

o seu problema e não a que um profissional julga melhor. As decisões 

têm que ter uma explicação razoável, focada no problema. Decisões 

importantes são tomadas por juntas médicas e sua obra custará mais 

que qualquer cirurgia importante. Na construção você não estará 

decidindo à beira da morte, mas à beira da vida que terá no futuro. 

Exija essa assertividade da equipe de projeto. Exija conversar com 

todos os profissionais desde o começo e não se contente com 

explicações justificativas simplórias para as decisões de projeto. 

Envolva-se. 

Alguém poderá argumentar que contratar equipes fica muito 

caro. Neste caso eu lhe recomendaria desistir de tudo. Os projetos 

custam de 5% a 10% do valor da obra (em média, para residências). 
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Se você acha isso caro, vai cair duro com o custo da obra. Além disso, 

se teve apoio do consultor no início, estará preparado para os custos. 

Lembre-se também que contratar todos juntos, porque um depois do 

outro vai apenar diluir o custo no tempo, não vai baratear o serviço. 

Não se iluda. O melhor remédio para a ilusão é o planejamento (que 

você já deve ter feito se iniciou a odisseia de construir). Além disso, 

todos juntos tendem a encontrar soluções melhores e mais baratas e 

o que parecia gasto com certeza vira economia. 

Eu recomendaria fortemente não aceitar que todas as 

especialidades sejam subordinadas a uma única (normalmente a 

arquitetura). O estágio mais avançado de liderança é a liderança 

situacional, ou seja, lidera momentaneamente quem tem a melhor 

condição de tomar uma decisão correta. Mas, é certo admitir que em 

boa parte das vezes é o arquiteto que tem essa condição. Equipes de 

alto desempenho possuem liderança situacional, essa é uma 

característica que você deve observar no comportamento da equipe 

contratada. 

OK, você decidiu contratar uma equipe. Mas o que deve pedir 

que ela entregue (essa é uma das dúvidas originais do post)? A 

resposta mais direta é: tudo o que for preciso para seu 

empreendimento. Mas o que é esse tudo? Vou te ajudar a entender... 

Seu prédio terá uma arquitetura, certo? Então você precisa 

de um arquiteto para o prédio. Pode ser um engenheiro? Ambos os 

profissionais desenvolvem perspectivas de análise do 

empreendimento bem diferenciadas. Enquanto os engenheiros 

possuem um olhar mais focado em técnica da construção, arquitetos 

possuem um olhar mais focado na criação dos ambientes e na relação 

das pessoas com os mesmos (não é tão simples assim a 
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diferenciação, mas pra explicar é preciso um livro e não um 

parágrafo). Ambos os pontos de vista são fundamentais. Mas você 

tem uma equipe, lembra-se? Então o que você deve se preocupar é 

em ter ambos os profissionais na equipe e exigir que trabalhem juntos 

dando-lhe igualdade de poder nas decisões. O entendimento entre 

ambos é problema deles, desde que cheguem à melhor solução para 

o seu problema. Se perceber que um está “dominando” as decisões, 

peça francamente a opinião do outro. É esse diálogo que vai garantir 

o melhor resultado. E, por fim, a obra é sua e a decisão também. 

Seu prédio terá também estruturas, instalações elétricas, 

instalações hidráulicas, ar condicionado, gás de cozinha, iluminação, 

decoração, paisagismo, etc. Tudo que é importante pra você no seu 

empreendimento deve ter um responsável para projetar. Pode até 

acontecer que um mesmo profissional se responsabilize por mais de 

uma destas áreas. O fundamental é que você saiba quem é o 

responsável por cada parte do seu empreendimento. Atenção: se 

você considera algum item particularmente importante no seu 

empreendimento, esclareça quem será o responsável 

especificamente dele. Pode ser a lareira, uma pele de vidro, um 

sistema de irrigação, um forno de pizza, o forro de gesso todo 

trabalhado, etc. Você é o dono e pode exigir responsabilidades 

específicas pelo que julgar crítico para atender seus requisitos. Exija 

documentação de responsabilidade técnica específica para se 

resguardar quanto a potenciais problemas. Você pode acabar 

descobrindo que precisa envolver fornecedores especializados em 

alguns itens que não são dominados detalhadamente pela equipe. Já 

vi isso acontecer com esquadrias especiais, com paisagismo, com 
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impermeabilizações, com automação e por aí vai, a lista possível é 

grande. 

Ufa! Equipe montada? Agora é saber o que exigir desta 

equipe. 

O projeto é desenvolvido em etapas que vão passando dos 

conceitos mais gerais ao detalhamento de cada elemento. Aviso 

importante: a aprovação na prefeitura está nas etapas iniciais e não 

nas finais (na realidade mais ou menos no meio do processo). Pense 

bem, não vale a pena detalhar para construção algo que pode não ser 

aprovado. Então, você deve aprovar os projetos (arquitetura, entrada 

de energia, sistema de prevenção e combate a incêndio, se for o 

caso) nas etapas iniciais e não nas finais pra não ter que refazer 

trabalhos. Pode ter certeza que as teorias de projeto dizem isso 

porque é uma questão de lógica. Não precisa ser arquiteto ou 

engenheiro pra entender de lógica. 

Existem todos aqueles desenhos técnicos típicos da 

construção. Mas atualmente a tecnologia simplifica muito a produção 

de imagens tridimensionais e outros recursos de comunicação. Se 

você se sente melhor olhando tridimensionalmente porque não 

compreende aqueles desenhos “complicados”, exija isso. Lembre-se 

mais uma vez, o projeto é seu e para que você aprove precisa 

entender como seu problema está sendo resolvido. Logo, além dos 

desenhos técnicos típicos, não se acanhe em pedir recursos visuais 

como imagens tridimensionais internas e externas, textos explicativos 

(memoriais descritivos e memoriais justificativos), maquetes, etc. 

Peça que tudo seja documentado em cada etapa. Isso lhe dará 

garantia de poder recuperar informações e, inclusive, pedir opiniões 
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de outros profissionais pra se sentir mais seguro. Nesse caso, claro, 

escolha profissionais da área. 

Você já ouviu falar de viaduto que caiu, ou daquele disjuntor 

que não fica ligado, ou de torneiras que diminuem o fluxo de água 

quando outras são abertas. Exija as memórias de cálculo de tudo. 

Esses documentos parecem não ser úteis. Mas pense bem: se o 

profissional dimensionou de alguma forma, ele pode explicar como 

fez. E, mais que isso, se não funcionar na hora de testar, está 

documentado o dimensionamento e será possível verificar. Se não 

houver memórias de cálculo, qualquer um poderá dizer que o erro foi 

do outro. É comum projetista culpar construtor e vice-versa quando 

acontece algum problema. 

Para que não haja erro nas compras exija também o que 

chamamos de especificações técnicas. São documentos que 

estabelecem tudo o que é preciso para que cada elemento da obra 

seja exatamente aquele que tenha o desempenho previsto para que 

tudo funcione perfeitamente bem. Não aceite especificações apenas 

nos desenhos. No momento de comprar acabamentos, materiais para 

instalações diversas, materiais brutos como impermeabilizantes, 

colas, argamassas, etc., se você não tiver a especificação do que 

você quer, o vendedor te empurrará o que ele tem na loja. E pode não 

ser uma boa alternativa. Você pode pedir, e isso é prudente, que, 

além de marca e modelo, as especificações incluam as 

características físicas dos materiais. Assim, poderá usar um similar, 

ou seja, com mesmas características. As especificações, além de 

focar os materiais podem também descrever o método correto de 

aplicação, ou seja, especifica-se também os serviços a serem feitos 

e como devem ser feitos. 
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Liste tudo aí pra cima e peça tudo isso da equipe contratada. 

Negocie com eles, porque, claro, tudo tem um custo. Se não te 

entregarão certos itens, negocie descontos. 

Falta ainda a última dúvida, aquela sobre quantitativos e 

orçamentos. Vamos a ela... 

Há dois tipos de quantitativos: o de materiais, que ajuda nas 

compras, e o de serviços, que ajuda a contratar a mão de obra. A 

rigor, os projetistas devem entregar quantitativos de materiais, porque 

o de serviços já tende para planejamento de obra. Eu recomendaria 

que você contrate junto com o projeto, na mesma equipe, o orçamento 

da obra. No meu escritório coloco isso como exigência. Exija dos 

projetistas os quantitativos de materiais (lista de materiais) e do 

orçamentista (mais um profissional para a equipe) os de serviços. 

Entre eles pode ser que negociem que os próprios projetistas 

entreguem quantitativos de serviços, tudo bem, decisão interna da 

equipe. Mas uma coisa é certa, o orçamento é feito sobre listas de 

serviços (que consideram custos de materiais, mão de obra, 

equipamentos, custos indiretos, etc.) e não sobre listas de materiais. 

E não esqueça, os limites de custo foram condições contratuais, não 

aceite desvios fora da tolerância. 

Enfim, acho que já demos uma boa esclarecida. Desculpe se 

o texto é um pouco extenso, mas lembre-se: se você vai investir 

dezenas ou centenas de milhares de reais, não pode se dar ao luxo 

de não se envolver. 

Se quiser ficar livre da dor de cabeça, contrate alguém de 

confiança para cuidar disso pra você (um gestor de 

empreendimentos). E não deixe que te vendam administração de 

obra como gestão de empreendimentos, pois, enquanto um foca na 
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obra o outro foca na resolução do seu problema. A obra é o meio de 

resolver seu problema de hoje, desde que alguém foque atenção nele. 

Caso contrário, a obra pode, como vimos, virar seu problema de 

amanhã. 
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12. Equilíbrio distante: infraestrutura, 

processos e pessoas 

February 6, 2020 

 

Hora de escrever e houve tantos acontecimentos nos últimos 

dias que está até difícil escolher o tema. Chego em casa, sento ao 

computador e para relaxar procuro música italiana (adoro!). Me 

deparo com aquele antigo disco gravado pelo Renato Russo: 

Equilíbrio Distante. Pronto, o tema está definido! 

Nossas organizações vivem num constante desequilíbrio, 

mas é exatamente ele que as move. Podemos pensar as 

organizações, perenes como empresas ou temporárias como 

projetos, como um conjunto de estruturas físicas, processos e 

pessoas que tenta se manter harmônico, equilibrado, no intuito de 

realizar seus objetivos. Esse é o tripé do desenvolvimento 

organizacional. Toda organização precisa se apoiar nos três para se 

manter eficiente e eficaz. 

Mas ocorre que os recursos demandados por estes três 

pilares são limitados e, então, nos vemos na situação do cobertor 

curto. Cobre a cabeça, descobre o pé, e vice-versa. Investir apenas 

num desses pilares é excelente receita para o desequilíbrio. A arte de 

bem equilibrar ou bem harmonizar estrutura física, processos e 

pessoas é o que chamamos de gestão. Todo gestor é um equilibrista 

neste sentido. 

Assim como há quem goste de um tipo de música e não de 

outros, também há quem goste mais de infraestrutura que de 

processos ou pessoas. Questão de preferência que não está 

disponível a um bom gestor, ele precisa ouvir de tudo. Essa analogia 
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explica um pouco a divisão das áreas técnicas. Mas o gestor é o 

equilibrista dentro da sua alçada de ação. 

Assim, o bom gestor tem um plano que contempla os três 

pilares e, obviamente, com custos bem distribuídos no tempo. Ele tem 

recursos limitados, desafios grandes para vencer e joga com cartas 

que lhe são dadas pelo mercado e pela organização, muitas vezes 

sem oportunidade de escolha. Seria muito bom que todo gestor 

pudesse escolher suas condições de trabalho, mas sua arte é a do 

equilíbrio e isso pressupõe que sempre há faltas e excessos mal 

distribuídos (quase sempre mais faltas que excessos). 

Para complicar, os recursos variam ao longo do tempo, pois 

há mais jogadores querendo cartas semelhantes. Sorte do gestor que 

tem um coringa, mas azar daquele que só tem coringas ou tem 

apenas um único coringa para jogar. Não há mágica com esse 

baralho, o bom jogador (gestor) não é aquele que joga com cartas 

boas, mas aquele que joga bem com as cartas que tem. 

É da sinergia entre os pilares do desenvolvimento 

organizacional que derivam os resultados entregues. Pouco adianta 

muita infraestrutura sem bons processos e uma boa equipe. Quase 

nada faz uma boa equipe sem processos organizados e infraestrutura 

deficitária. Processos sem pessoas que os conduzam com uso de 

estrutura física não servem de nada. Os pilares só funcionam juntos. 

Algum pode até compensar um pouco o outro, mas é preciso ter os 

três equilibradamente. 

É com pequenos desequilíbrios que se avança, um passo a 

cada vez em cada pilar. Grandes desequilíbrios podem derrubar todo 

o trabalho de gestão, são riscos a serem tratados com cuidado 

especial. Cada reequilíbrio é um pequeno processo de mudança. 
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Obviamente, entre o início e o fim dessa mudança enfrenta-se as 

adversidades sentimentais típicas (incredulidade, desconfiança, 

resistência, aceitação, entusiasmo etc.). Sentimentos 

experimentados pelas pessoas, mesmo quando a mudança é nos 

demais pilares. Os três são intimamente conectados e qualquer 

alteração afeta a zona de conforto das pessoas e eventualmente suas 

crenças. 

Essa forma de interação dos pilares, uns com os outros ou 

dentro de si, é reflexo da cultura organizacional. Organizações super 

conectadas e tecnológicas têm infraestrutura específica para isso. As 

que são altamente eficientes costumam ter processos muito bem 

formatados. E as que prezam as relações desenvolvem as pessoas. 

Mas, infelizmente, há ainda organizações que não cuidam de sua 

infraestrutura, deixam soltos os processos e onde as pessoas se 

comportam ou são tratadas como recursos antes mesmo de pessoas. 

Conhecendo as conexões íntimas entre os três pilares, as 

limitações de recursos e a cultura organizacional, o bom gestor 

constrói sua estratégia para promover as mudanças que a evolução 

exige. Um projeto de investimento em estruturação de processos 

afeta também as pessoas e a forma de usar a infraestrutura. Algumas 

vezes não é preciso trocar o que se tem, mas trocar o uso que se faz 

do que se tem. Vejamos alguns exemplos simples e didáticos... 

Um determinado espaço físico, se usado de forma diferente, 

pode produzir mudanças na cultura organizacional por afetar as 

condições onde as relações entre pessoas ocorrem. Pense nos 

encontros e conexões possíveis se o espaço do café for unificado 

para todos os setores, em substituição aos pequenos espaços 
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locados em cada setor. Mudança simples de infraestrutura com 

potenciais reflexos nas pessoas. 

Pense também no incentivo que uma ligeira flexibilização de 

horário de trabalho traz para as pessoas que façam cursos em áreas 

de interesse da organização. Uma pequena mudança no pilar de 

pessoas que tende a resultar em benefícios importantes para os 

processos e para a cultura organizacional. 

Ou ainda, pense na centralização de informações de status 

de projetos e atividades numa ferramenta onde gestores possam 

acessar e acompanhar as ações da organização, difundindo 

informações importantes e oportunizando sinergias, com reflexos 

nítidos na cultura de transparência, colaboração e comunicação da 

organização, com oportunidades de melhor uso de infraestruturas 

compartilhadas. 

Uma organização não é um circo nem um jogo, mas todo bom 

gestor é um equilibrista e deve saber jogar com as cartas que tem. Os 

resultados obtidos normalmente são proporcionais ao grau de 

harmonia dos pilares de infraestrutura física, processos e pessoas. 
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13. Supervisão e fiscalização: o coreógrafo e 

o jurado 

September 23, 2020 

 

Esse é mais um texto do tipo “tira dúvidas”. Escrevi no 

passado sobre a diferença entre gestão e coordenação; mais 

recentemente, entre elaborar e desenvolver projetos e sobre garantir 

e controlar a qualidade. Algumas destas distinções são importantes 

mais por rigor semântico e sua utilidade é muito mais didática do que 

prática. Outras têm efeito prático fundamental. É o caso da distinção 

entre supervisão e fiscalização. 

Os termos são comumente usados em conjunto no ambiente 

de contratações de serviços especializados, mas é importante que 

estabeleçamos a diferença, pois ela é significativa nesse contexto. 

Gosto de recorrer a etimologias, mas nesse caso o dicionário 

já ajuda inicialmente. Segundo o “oráculo” Google, supervisionar é: 

 

transitivo direto 

dirigir, inspecionando (um trabalho); controlar, 

supervisar. 

 

E fiscalizar: 

 

1. transitivo direto 

verificar se (algo) está ocorrendo como fora previsto; 

vigiar. 

"f. um serviço, uma obra" 

2. transitivo direto 
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observar atentamente; examinar, verificar. 

"f. as contas" 

 

De cara já se percebe uma diferença essencial: supervisionar 

implica em dirigir e fiscalizar implica em verificar. Porém, ambos 

incluem um aspecto de inspeção, o que pode justificar alguma 

confusão. É o que pretendemos resolver. Uma coisa podemos afirmar 

de início: não são a mesma coisa e nem parecidos, definitivamente. 

Vejamos... 

Dirigir é governar, guiar, dar direção. Aqui a etimologia pode 

ajudar e vamos recorrer à de direção: 

 

derivam do Latim DIRECTIO, “arranjo em linha reta, 

ato de endireitar”, ligado a DERIGERE, “alinhar, 

tornar reto, guiar”, formado por DE, “fora”, mais 

REGERE, “guiar, governar” (site Origem da Palavra). 

 

Dirigir inspecionando, como diz o dicionário para 

supervisionar, corresponde a guiar, colocar na linha correta (reta) um 

trabalho, mas estando fora dele, o que significa não operar o trabalho, 

e avaliando se ele segue o melhor caminho. Um supervisor é 

efetivamente um gestor da execução do trabalho. Decorre deste 

entendimento que um supervisor deve estar próximo à execução do 

trabalho permanentemente para fazer os ajustes na direção à medida 

que o trabalho se desenvolve. 

Outro ponto importante em relação à supervisão é que ela é 

sempre relativa a um processo. De fato, não faz sentido dar direção 

a um produto; um produto é o que é e pronto. Já um processo “é” em 
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função do que seu guia decide à medida que “está sendo”; a rigor 

fundo ele “se torna” em função da direção que lhe é dada (esse trecho 

foi minha licença filosófica neste texto, é abstrato, mas é certeiro). 

Perceba o dinamismo do processo e sua supervisão em contraste 

com a estaticidade do produto. 

Em relação à fiscalização, a questão é a verificação. Verificar 

é uma junção de verdadeiro (vero) com fazer (facere), ou seja, fazer 

verdadeiro ou, com um pouco de esforço, tornar correto (aqui seria 

mais conveniente esse entendimento). Contextualmente, significa 

comparar alguma coisa com uma referência tomada como verdade a 

ser seguida. Fiscalizar, por sua vez, tem etimologia vinculada a fisco, 

tesouro público. A figura do fiscal normalmente está relacionada a 

algo público, embora o termo já tenha sido apropriado nos meios 

privados. Assim, temos fiscal da receita (público) e fiscal da qualidade 

(nas empresas). 

Dada uma norma sobre algo, a fiscalização implica em 

verificar se este algo está conforme tal referência. É muito comum nos 

meios técnico-especializados que a norma seja um contrato e, então, 

nos deparamos com a figura do fiscal do contrato. 

Apenas para pegar o gancho da questão do fiscal do contrato, 

podemos pensar numa verificação de conformidade às normas 

administrativas (no setor público ou privado) e noutra verificação de 

conformidade às normas técnicas. Daí ser possível pensar num fiscal 

administrativo e um fiscal técnico, embora seja comum fundir ambas 

as funções num único papel. 

Reparemos que o fiscal pode verificar a conformidade de um 

processo ou de um produto, basta que haja parâmetros de referência 

para a verificação. Outro ponto importante é que o fiscal atua 
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pontualmente, por inspeções. A rigor a fiscalização não se preocupa 

com a orientação dada ao processo, mas apenas com a verificação 

da conformidade dele ou de seus resultados à medida que ocorrem. 

Isso permite que o fiscal atue à distância, pois sua proximidade com 

o processo só é requerida nos momentos de inspeção. 

Tanto a supervisão quanto a fiscalização inspecionam os 

processos, mas com focos diferentes e com uma distribuição 

temporal diferente. A supervisão tende a uma atividade contínua de 

acompanhamento do processo, a fiscalização é obviamente pontual, 

ainda que periódica. Pode-se perceber algum sombreamento entre 

ambas, mas nem de longe isso deve ser motivo para confusão, 

porque essencialmente são bem distintas as atividades. 

Ocorre, entretanto, que supervisores eventualmente acabem 

fazendo tarefas muito próximas à fiscalização, pois também verificam 

aqui ou ali e, por outro lado, fiscais façam tarefas de supervisão 

quando orientam alguma ação no processo. Essa invasão de funções, 

contudo, não é razão para confusões, pois à rigor são concessões 

feitas em benefício do sistema produtivo. 

Os sistemas de produção especializados são complexos o 

suficiente para admitir alternativas de solução e múltiplos caminhos 

de execução, bem como exigem verificações de uma infinidade de 

subprodutos e subprocessos. Aos poucos o mercado tem percebido 

a necessidade imperiosa de trabalho colaborativo em prol dos 

benefícios finais do processo ou projetos. Essa realidade dos 

trabalhos técnicos complexos exige grandes margens de 

superposição de ações entre todos os participantes. 

Como sabemos, sistemas complexos não se comportam de 

maneira compartimentada e determinística. Não é objetivo entrar 
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nessa discussão, mas asseguro que esse sombreamento dos 

trabalhos de supervisão e fiscalização é natural e, 

consequentemente, inevitável. Mas isso não retira da supervisão a 

responsabilidade da condução do processo de execução e nem da 

fiscalização a responsabilidade pela verificação frente às referências 

de “verdade”. Muito menos faz com que ambas as atividades dividam 

tais responsabilidades, pois cada uma tem claramente sua função. 

Agora, a título de exercício, suponha que numa festa da 

família você foi incumbido de acompanhar as crianças à praça da 

esquina que é cheia de equipamentos como academias ao ar livre, 

playgrounds, ciclovia etc. Como você se comporta nessa situação? 

Mais como supervisor, ou mais como fiscal? 

E se as crianças fossem engenheiros, arquitetos, 

programadores, designers etc., a praça fosse a empresa e as 

brincadeiras fossem o trabalho a ser feito? Você seria um bom 

supervisor, um bom fiscal ou um bom executor de parte do processo 

produtivo? 

Sua preparação ou vocação para a dança da produção 

técnico-especializada é de coreógrafo (o que supervisiona), jurado (o 

que julga conforme um padrão  referencial) ou dançarino (o que 

produz com a mão  na massa)? 
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14. A organização num sentido 

extragerencial 

October 30, 2017 

 

Este texto tem por referência conceitual um artigo de 

Nietzsche que é fichado num dos textos do terceiro 

volume desta coletânea. 

 

O título um tanto estranho desse texto é um trocadilho 

construído a partir de um texto do filósofo Friedrich Nietzsche 

intitulado “Verdade e Mentira num sentido extramoral”. A intenção é 

exatamente trazer para o universo empresarial, alguns conceitos 

fundamentais que podem nos propor uma forma mais reflexiva e 

profunda de pensar nossas organizações. 

Nietzsche discute a forma como se constrói o conhecimento 

humano e faz isso como uma crítica até bem contundente. Esse tema, 

o conhecimento humano, é clássico na literatura filosófica e vem 

sendo tratado desde Sócrates (ou até antes). Aliás, é possível 

encontrar semelhanças no texto de Nietzsche com o diálogo de Platão 

onde ele apresenta o olhar de Sócrates sobre o conhecimento. De 

modo geral, em essência, os pensadores confluem em diversos 

pontos apesar de algumas divergências substanciais. 

A ideia central do texto de Nietzsche está no fato de que o 

conhecimento do homem sobre o mundo é mediado pelos seus 

sentidos e uma necessidade formal de traduzir suas impressões mais 

imediatas sobre a realidade em conceitos que possam ser 

comunicados ou manipulados. Para isso o homem se vale da 

linguagem que, obviamente, é uma convenção. Essas duas 
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passagens (a tradução da realidade em percepções mediadas pelos 

sentidos e a tradução dessas percepções em expressões da 

linguagem que carregam conceitos manipuláveis pelo intelecto), 

tratadas pelo filósofo como metáforas, conferem ao conhecimento 

humano uma distância razoável em relação ao que as coisas são de 

fato e em si. Ou seja, o conhecimento humano é uma modelagem que 

o homem precisa construir porque suas possibilidades sensíveis e 

linguísticas o limitam em perceber ou traduzir a realidade de forma 

completa. Em outras palavras, nenhum homem é capaz de atingir o 

conhecimento pleno de qualquer coisa da realidade do mundo porque 

não é capaz sequer de percebê-lo em sua plenitude, limitado que está 

por seus sentidos em primeira instância e por sua linguagem num 

segundo momento. 

Ora, sendo nossas organizações e todos os fenômenos que 

nelas ocorrem manifestações do mundo em que vivemos, somos 

obrigados a admitir, com base nas concepções dos filósofos sobre o 

conhecimento humano, que não somos capazes de compreendê-las 

em sua plenitude. Talvez por isso tantas organizações enfrentem 

problemas tão elementares e outras tantas não consigam equacionar 

ações para resolver situações mais complexas. Deveríamos isso à 

limitação dos dirigentes em compreender a organização ou à 

limitação dos colaboradores em compreender o que está ocorrendo? 

Ou a ambas? Pergunto porque parece inevitável termos que admitir 

que não temos condição de conhecer a organização como ela é em 

si, um fenômeno social. Mesmo admitindo ser a sociedade 

contemporânea uma invenção humana, é inevitável que ela constitua 

o mundo em que vivemos e, portanto, tenha seu entendimento pleno 
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inacessível em função de nossas limitações perceptivas e 

linguísticas. 

“O inimigo da verdade não é a mentira e sim a 

convicção.” (Nietzsche) 

Obviamente, há aqui uma simplificação das teorias 

construídas pelos pensadores, mas que serve ao propósito que 

queremos atingir. Não estamos propondo, evidentemente, que não 

devamos criar nossos modelos de compreensão das organizações, 

pois isso é fundamental para nós, mas que devemos sempre 

considerar que tais modelos são de fato limitados. São construções 

que admitimos como verdadeiras em função de serem coerentes, 

bem engendradas, relativamente lógicas, etc. Mas é preciso entender 

que são sempre limitadas e, eventualmente, equivocadas. Ou seja, a 

verdade sobre o funcionamento de nossas organizações é 

inacessível pelo conhecimento humano. Parece trágica e duvidosa 

esta afirmação, mas é o que decorre das teorias dos maiores 

pensadores sobre o homem, o mundo em que vivemos e o 

conhecimento que temos dele. 

Não poder afirmar que qualquer modelo que construirmos 

sobre o funcionamento das organizações seja realmente verídico, não 

nos impede de utilizá-los, afinal é isso que fazemos desde sempre. 

Aliás, é isso que nos permite fazer as coisas, tomar decisões, criar 

soluções. Mas ter a consciência da limitação (as metáforas aludias 

pelo filósofo) nos eleva a um patamar mais capaz de compreensão. 

É como se nossos modelos de organização deixassem de ser 

determinísticos e passassem a ser forçosamente probabilísticos. Não 

se trata de não os considerar, mas de darmos a eles a devida margem 

de erro e trabalharmos com essa margem. Haverá sempre o risco de 
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estarmos errados, o que nos compele a um estado de permanente 

vigília. 

A isso pretendo dar o adjetivo extragerencial: aquilo que está 

além da concepção gerencial da organização, está além dos modelos 

utilizados. E o exemplo mais evidente do que está além de nossa 

capacidade de modelagem é a cultura organizacional. A cultura 

organizacional não é algo que se tenha procedimentalizado, mas algo 

que nasce e se desenvolve naturalmente pelo convívio entre as 

pessoas, os processos, as decisões tomadas e as experiências 

vividas. Podemos criar certos entendimentos sobre ela, mas ela se 

transforma permanentemente e, portanto, qualquer acerto de agora 

pode não se confirmar depois. O que é a organização nesse instante, 

deixa de ser no instante seguinte. Como é tudo no mundo, também 

as organizações são um fluxo contínuo de mudanças. Essa ideia 

também é antiga e remonta a Heráclito, anterior a Sócrates. Isso 

equivale a dizer que o conhecimento que criamos sobre a 

organização agora não passa de um modelo já equivocado por não a 

traduzir no momento seguinte. Mesmo que ajustássemos o modelo 

no espaço, nós o perderíamos no tempo. 

Como, então, gerentes e líderes podem ser assertivos na 

compreensão das organizações? Não podem, seria a resposta. No 

fundo, sua maior correção residirá no fato de considerarem 

adequadamente as possibilidades de equívoco em sua concepção. 

Conscientes de que o conhecimento que possuem não reflete de fato 

a realidade da organização, permanecem em estado de constante 

vigília e questionamento sobre suas próprias convicções. Isso lhes 

permitirá ter uma percepção mais crítica das coisas e de si próprios, 

reformulando seu conhecimento constantemente a fim de diminuir a 
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distância entre o que foi a organização há instantes, o que ele imagina 

ser ela agora e o que se pretende que seja a seguir. A questão não é 

acertar o alvo, mas diminuir o erro. 

Essa constatação de nossa impossibilidade de capturar o 

mundo através de nosso intelecto nos força a admitir que não somos 

tão capazes quanto gostaríamos de ser. Aliás, esse é um ponto que 

o filósofo destaca e nos deixa pensativos. Nossa ânsia de construir 

modelos tão perfeitos nada mais é que nossa vaidade humana 

conduzindo nosso intelecto para criar teorias que nos deixem crer que 

aprendemos a dominar o mundo. Ledo engano, pois o mundo que 

julgamos dominar agora não é mais o mundo que existe de fato 

depois de agora. 

Essa noção de não termos a capacidade de compreender as 

coisas como elas são de fato, ou mesmo de vivermos com base num 

conhecimento impreciso e até tendencioso, parece nos apequenar 

enquanto seres humanos. Mas não, o que ocorre é que somos 

remetidos exatamente ao tamanho que temos individualmente ou 

coletivamente. Cada um possui seu conhecimento construído pela 

mediação de suas interpretações e coletivamente aceitamos como 

verdades algumas interpretações com as quais todos concordam. 

Concordar com algo não o torna real, mas apenas demonstra que 

todos podem estar equivocados juntos (assim como poderiam estar 

certos, o que é menos provável e filosoficamente até impossível). 

Essa maior certeza do nosso porte em relação ao mundo (que é 

menor do que nossa vaidade gostaria que fosse) nos liberta da 

necessidade de sermos exatos e nos torna mais capazes de conviver 

com as variações e erros. E é nesse ponto que viver (ou gerenciar) 

se torna um fardo menos pesado e, por conseguinte, mais prazeroso. 
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Há quem possa questionar que admitir o erro colocaria a organização 

em risco de “vida”. Ora, não admitir o erro já é um erro admitido a 

priori. A diferença está no posicionamento crítico em relação ao 

posicionamento presunçoso. 

Ou seja, ter consciência da falibilidade do conhecimento 

humano (entre eles as teorias gerenciais) nos engrandece, pois já 

diriam também os grandes pensadores, “o sábio sabe que ignora” 

(Victor Hugo). 
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15. A exceção e a regra na gestão 

March 02, 2020 

 

Talvez você já tenha ouvido falar de gestão por exceção. Se 

não, tento explicar rapidamente. Gestão por exceção é uma 

estratégia ou método gerencial no qual os sistemas de trabalho são 

desenvolvidos de modo que reportem para os gestores o que foge ao 

normal. O objetivo é que gestores fiquem mais livres no dia a dia para 

focar nas melhorias e inovações, pois são acionados apenas naquilo 

que, de fato, depende de uma decisão de processamento específica. 

Essa é uma ideia central na gestão por exceções. 

Nesta perspectiva, é fácil perceber que quanto mais maduro 

e robusto é o sistema de trabalho, menos exceções ocorrem, pois 

tudo flui conforme planejado. Muitas exceções indicam um sistema de 

trabalho instável e sujeito a falhas. 

Escrevi há uns bons anos sobre a diferença entre gestão e 

coordenação (este texto foi publicado na “Coletânea de Textos 2010 

– 2015”, disponível em nosso site). Em linhas objetivas, a 

coordenação difere da gestão pelo fato de existir um processo de 

trabalho definido. A coordenação se preocupa em fazer o processo 

funcionar, enquanto na gestão é preciso tomar decisões sobre qual o 

próximo passo a ser dado num processo que está se formando. Ou 

seja, na gestão, o processo precisa ser decidido. 

Utilizando estes conceitos, ainda que expostos 

superficialmente, podemos concluir que os gestores, em relação à 

produção, se ocupam basicamente de duas coisas: definir processos 

de trabalho e decidir sobre os desvios que ocorrem nestes processos, 
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as exceções. É claro que os processos a que nos referimos são os 

processos na esfera de ação e decisão do gestor. 

Mas sabemos também que todo processo, se não for 

monitorado, tende a se desestruturar. É aquela história de que tudo 

tende ao caos. Então, se o gestor não cuidar dos processos em 

andamento, todos eles tenderão a gerar exceções, pois entrarão em 

crise. É aqui que entra a formação da equipe de trabalho. 

Se o gestor pretende não monitorar os processos, ele precisa 

delegar à equipe este monitoramento, ou, como dito, tenderão à 

desordem. A equipe, então, deve ser qualificada a efetuar uma 

espécie de auto monitoramento, afinal é ela mesma que executa os 

processos. E isso não é nada elementar, pois exige características 

especiais dos processos e da equipe. 

Os processos precisam incluir pontos de controle para que a 

equipe, mesmo concentrada na execução, possa ter momentos de 

verificação. É claro que é possível pensar em processos de apoio 

específicos para verificações (supervisões, auditorias, controles 

externos), mas descobrir, depois do trabalho concluído, que algo está 

errado gera custo e stress. Por isso, o ideal é que os próprios 

processos produtivos incluam pontos de controle intermediários. 

Assim, a equipe produz e verifica a produção executando o mesmo 

processo. São processos preparados para isso. 

Se é a própria equipe que monitora a produção, é evidente 

que seus membros devam ter a consciência e a disciplina para isso. 

Devem compreender a importância de seguir os processos e de 

verificar criticamente (auto crítica, neste caso) os resultados 

intermediários. Isso, em última instância, reduz o trabalho da própria 

equipe, pois as eventuais não conformidades implicarão em 
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retrabalho. Observe o quanto isso pode, em princípio, ajudar nos 

índices de produtividade ao identificar desvios no meio dos processos 

e não apenas nos resultados gerados no final. Mas repare também 

na mentalidade que deve imperar na equipe: o espírito da disciplina, 

da responsabilidade, da automotivação, etc., e, sobretudo, da 

transparência para reportar os desvios além do tolerável antes que se 

tornem grandes problemas para os gestores (que, nesse caso, estão 

focados em outras coisas e não no monitoramento). 

Identificado um desvio além das tolerâncias, o caso é levado 

ao gestor que deverá decidir sobre seu tratamento específico. 

Ocorrendo reincidências de causas de desvios, o gestor pode optar 

por rever o processo buscando um desenho mais robusto para ele. É 

neste ponto que o gestor usa um caso de exceção para focar na regra, 

a regra do processo. 

É com base nos casos de exceção que o gestor melhora a 

regra do trabalho. Sua preocupação não está no que tem sido gerado 

na linha de produção, mas no processo que tem sido usado para esta 

produção e, principalmente, os pontos que tem permitido os desvios. 

Garantindo a qualidade do processo, o gestor garante o resultado, o 

produto. Enquanto não está ocupado com o tratamento de uma 

exceção, situação comum em organizações com processos robustos, 

o gestor está em busca de melhorias ou inovações. Está em busca 

de maior eficiência ou melhor eficácia. Este sim é o gestor efetivo. 
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16. Desenvolvimento humano elevado a 

função organizacional 

October 14, 2019 

 

Li em outubro de 2019 uma matéria na HBR, escrita por 

consultoras e gerentes da McKinsey, com o seguinte título: “É hora 

de criar um cargo executivo dedicado à requalificação dos 

funcionários” (https://hbrbr.com.br/e-hora-de-criar-um-cargo-

executivo-dedicado-a-requalificacao-dos-funcionarios/). Recomendo 

que leiam para aproveitarem melhor o meu texto. 

A matéria faz referência à realidade do mercado americano, 

foco das autoras evidentemente, mas isso não significa que não 

devemos dar atenção a ela. Como sua empresa tem abordado o 

desenvolvimento dos colaboradores? 

Meus trabalhos com projetos sempre tiveram como um de 

seus princípios o seguinte: “todo profissional deve se desenvolver ao 

desenvolver um projeto”. Levo a sério a necessidade de que cada 

pessoa saia de um projeto melhor do que entrou. E isso pode 

significar mais qualificação técnica ou mais desenvolvimento humano. 

O que a matéria coloca, em resumo, é fazer desse princípio uma 

função organizacional, ou até mesmo uma nova divisão no 

organograma com um novo cargo. Não descarto essa possibilidade 

ou até necessidade, mas será que isso seria suficiente? O 

desenvolvimento humano não precisaria ser algo mais associado à 

cultura da organização do que apenas à sua estrutura? Essa é uma 

reflexão necessária. 

As transformações digitais, uma das bases da matéria citada 

no início, implodem algumas funções, criam outras e, em qualquer 

https://hbrbr.com.br/e-hora-de-criar-um-cargo-executivo-dedicado-a-requalificacao-dos-funcionarios/
https://hbrbr.com.br/e-hora-de-criar-um-cargo-executivo-dedicado-a-requalificacao-dos-funcionarios/
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caso, exigem mudanças nas pessoas. Desenvolvimento de novas 

qualificações técnicas e habilidades humanas (soft skills) é requerido 

em prazos cada vez mais curtos. As empresas, em geral, não estão 

aptas a promover essas mudanças na sua força de trabalho. E isso é 

um risco enorme para nichos de mercado que vem sendo invadidos 

por soluções cada vez mais tecnológicas (e isso abrange quase tudo). 

Há alguns anos temos trabalhado a mudança em nossa 

própria estrutura e posicionamento exatamente para poder apoiar 

empresas dos mais diversos ramos nesse desenvolvimento. 

Sabemos que as pessoas se comprometem estreitamente com 

organizações que buscam o seu bem estar. Isso atualmente vai muito 

além da tradicional hierarquia de Maslow. É preciso uma abordagem 

mais integral do ser humano e dos seus vínculos com as 

organizações. A ciência tem avançado quanto a isso. 

Fala-se no meio corporativo de migrar profissionais para 

outras funções como forma de manter seus empregos. Mas a 

oportunidade que se coloca é maior que essa. A mudança não deve 

ser de seis para meia dúzia. Ajudar as pessoas a encontrar posições 

mais adequadas às suas habilidades naturais trará mais retorno para 

elas e para a organização. Uma pessoa que vê no seu trabalho um 

caminho mais próximo para sua realização pessoal produz mais e 

melhor. É preciso olhar para o problema com uma perspectiva mais 

ampla e profunda. 

Aquela história de alinhar valores pessoais e organizacionais 

tem nesse processo uma nova oportunidade. Mas é preciso trabalhar 

o autoconhecimento das pessoas e a visão estratégica da empresa. 

Se o mercado muda exponencialmente, as empresas precisam mudar 

e muito. O que há de firme para sustentar essa mudança são as 
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pessoas, desde que elas criem consciência do que são em suas 

essências (o que é mais estável em cada um). 

O mundo líquido é um mundo de valores fluidos. Essa é a 

causa de diversas das crises que temos sofrido na sociedade. Se os 

valores na sociedade são líquidos, precisamos encontrar valores mais 

sólidos nos quais apoiar planos e posicionamentos. Esses são os 

valores associados à essência das pessoas, dos quais derivam os 

valores cultivados culturalmente nos coletivos. Uma empresa é um 

coletivo, por mais que seja fortemente influenciada por suas 

lideranças. Estudos mostram que esses valores são em quantidade 

limitada, mas suas combinações e intensidades são praticamente 

infinitas. Isso quer dizer que quase sempre é possível encontrar um 

alinhamento entre valores pessoais e valores organizacionais, desde 

que se esteja na função e na divisão correta da organização. 

As habilidades e competências todos podem desenvolver, 

mas a essência de cada um tem uma fórmula bastante estável e não 

se transforma com doses de tecnologia. A tecnologia é um fenômeno 

industrial e, nos dias de hoje, fortemente social. Mas indivíduos são 

de outro quadrante provavelmente mais estável e mais complexo. A 

transformação digital nos impõe novos desafios e um deles é 

encontrar em nós aquilo que a tecnologia não muda, nossa 

humanidade essencial. Se as organizações querem a estabilidade de 

processos automatizados, é preciso sustentar a estabilidade naquilo 

que não é meramente informação e matéria (revolução 4.0). O maior 

desafio da transformação digital não é digital. Talvez seja preciso 

esperar a revolução 7.0 para considerar consistentemente o espírito 

humano nessa equação. 
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17. A menoridade dos processos de trabalho 

September 10, 2017 

 

Este texto tem por referência conceitual um artigo de 

Kant que é fichado no terceiro volume dessa 

Coletânea . 

 

Todos sabemos que nosso modo de vida atual, nossos meios 

de produção, nossa organização social e tudo o que nos cerca, 

construído por nós mesmos, é consequência das evoluções que o 

pensamento humano experimentou no passado. Os grandes 

organizadores da estrutura de nossa sociedade e do nosso 

entendimento (filósofos, economistas, juristas, sociólogos, 

antropólogos e toda sorte de profissões existentes) viveram há 

tempos e colhemos ainda os frutos de suas produções intelectuais. 

Os atuais pensadores certamente continuam essa evolução em maior 

ou menor grau, hora seguindo a mesma direção de antes, hora 

contrapondo e se rebelando em relação à bússola deixada pelos 

ancestrais. 

Obviamente, nas atividades profissionais não é diferente. 

Nossas formas de pensar nosso trabalho, a organização dele e o que 

ensinamos a seu respeito carregam as visões construídas há anos 

por colegas de profissão que, de alguma forma, definiram direções 

nas quais deveríamos trilhar o caminho do desenvolvimento. Isso é 

natural e parece ser a forma mais eficaz de buscar a evolução. Assim, 

usamos esses ensinamentos ou direcionamentos antigos como uma 

espécie de mapa do que deve ser feito. Isso vale para a definição do 
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que seja um bom resultado do trabalho, como para definir o que seria 

um processo de geração desse resultado. 

Mas o mundo muda, a sociedade muda, o conhecimento 

muda, “tudo muda o tempo todo no mundo”, já diria a música. O 

profissional comum do mercado se baseia nesses posicionamentos 

anteriores para tomar suas decisões hoje, definir seus processos de 

trabalho hoje e direcionar sua produção de amanhã. E tende-se a 

admitir que este é o caminho correto do desenvolvimento. A questão 

é: isso é o correto ou é o normal? Há uma diferença substancial entre 

correto e normal. 

A sociedade de hoje, em todos os seus aspectos, carrega 

ainda traços fundamentais do desenvolvimento experimentado no 

período iluminista, ou seja, cerca de 300 anos atrás. Muitos grandes 

nomes do nosso pensamento contemporâneo, ensinado nas escolas 

e cultivados por intelectuais são daquela época. Não que não haja 

referência mais atuais, mas que a base do nosso entendimento ainda 

está calcada na produção intelectual daquele período. 

Um dos entusiastas do pensamento iluminista e que exerce 

influência preponderante no nosso modo de pensar atual é Kant, 

filósofo alemão (Prússia) que viveu no século XVIII. Num de seus 

textos clássicos - “O que é o iluminismo?” - Kant iniciar com a seguinte 

afirmação, contundente para os dias de hoje: 

 

“O sábio pode mudar de opinião, o tolo, nunca.” 

[...] 

“lluminismo é a saída do homem da sua menoridade 

de que ele próprio é culpado.” (KANT, 1784) 
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Iluminismo, como se sabe, foi um movimento intelectual que 

pregava a libertação dos dogmas impostos ao homem através do uso 

da razão para a compreensão do mundo. Era, digamos assim, um 

movimento de libertação do intelecto humano. A ideia de menoridade 

é exatamente a de que o menor necessita da tutela de alguém que 

lhe defina o que fazer, quando fazer, como fazer etc. admitindo que o 

menor não tem condições de decidir por si mesmo. Assim é, pois, que 

uma criança é um menor. Mas a maior contundência da frase kantiana 

é o fato dessa menoridade ser culpa do próprio homem. 

Imediatamente à frente, no seu texto, Kant levanta a questão de que 

essa culpa deriva da falta de coragem de decidir por si mesmo, 

embora ressalve que possa também ser mera falta de entendimento 

ou consciência da situação em que vive. 

Ou seja, iluminado seria aquele que se libertasse dessa tutela 

lhe imposta pelo mundo, pela sociedade, e passasse a decidir 

segundo seu próprio entendimento. Mas para isso, seria preciso 

construir esse entendimento e, não à toa, os pensadores sempre 

afirmaram que essa construção é um processo doloroso, que envolve 

sofrimento intelectual, uma vez que nos desafia a colocar em xeque 

tudo o que nos dá segurança, equilíbrio, etc. 

Uso Kant como referência, mas ideias similares podem ser 

encontradas também em diversos outros pensadores, seus 

contemporâneos ou não. 

As análises dos pensadores desta época, muito seguida 

pelos atuais, concluem que é muito pequena a parcela de indivíduos 

que atingem a maioridade intelectual. Há quem diga que a proporção 

decresce. Ou seja, a maioria absoluta de indivíduos é menor e assim 

se mantem por deliberação própria. Kant já afirmará no seu texto “É 
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muito cômodo ser menor”, pois não lhe cabe o esforço da decisão, 

mas apenas seguir a tutela que lhe foi oferecida por outro indivíduo, 

ou por um grupo deles, seus dominantes. 

Assim é que os trabalhos de criação (entre eles o 

desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia) por 

exigirem certa dose de independência intelectual, são mais eficazes 

naqueles que assumem, em boa medida, uma forma própria de 

pensar. Sobretudo se imaginarmos que tais criações perduram no 

tempo levando uma mensagem específica (muitas vezes subliminar) 

a tempos futuros. Aliás, condição esta prevista também por Kant 

quando defende o “uso público da razão”, ou seja, levar esse 

entendimento ao público de modo a disponibilizá-lo. 

Contudo, o alerta de que as normas estabelecidas devam ser 

seguidas é importante, pois que tais normas são fruto de um 

entendimento coletivo e não apenas da mente de um indivíduo. Ou 

seja, o uso público da razão, que parte de um indivíduo, é a base para 

a construção de um entendimento coletivo que, por sua vez, promove 

a reordenação da norma vigente na sociedade. Este é, pois, o 

processo de evolução da sociedade e, por consequência, das 

atividades e métodos de produção. 

O exercício da maioridade, exposto nos entendimentos 

colocados à público, pode ocorrer de duas formas no caso dos 

trabalhos de criação: 1 - o mais comum é que tais entendimentos 

sejam expostos no próprio resultado do trabalho e 2 – talvez o menos 

comum, é que tal entendimento reflita-se no presente momento ao 

propor novos e próprios processos de trabalho. 

O primeiro caso produz resultados que poderíamos classificar 

como revolucionários e, por assim serem, levam os homens a rever 
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seus conceitos usuais. Normalmente muito aplicável a obras de arte, 

cujo conteúdo informacional/simbólico sobressai ao conteúdo 

funcional. Os resultados promovem, neste caso, o despertar do 

intelecto humano de outras pessoas que o apreciam, mas o processo 

de produção é normalmente solitário da mente que criou o resultado. 

O segundo caso, embora possa produzir resultados 

relativamente mais comuns, promove o despertar da mente daqueles 

que participam do processo produtivo, pois dá-lhes a liberdade de se 

soltar das amarras da tutela nas quais foram criados. A revolução 

exposta no resultado é mais difícil de ser vista pelas mentes 

menorizadas, pois que ela se manifesta num nível mais profundo e 

não tão explícito. 

Por fim, para completar a análise, é preciso lembrar que o 

próprio Kant previa que o homem, mesmo exposto ao uso público da 

razão de outrem, por mais que lhe fosse acessível tal entendimento, 

por não ser o seu próprio não lhe conferiria liberdade e momentos 

após a exposição, retornaria ao seu estado de tutelado. Assim, o 

segundo modo de exercer a maioridade (num processo produtivo que 

permita a liberdade de pensamento do coletivo envolvido) seria mais 

efetivo ao desenvolvimento social, ou profissional, se quisermos nos 

ater à uma prática produtiva em específico. 

Concluímos, então, deixando a Kant as palavras finais ao nos 

alertar da necessidade de promover a evolução com processos que 

difundam a liberdade de pensamento nos homens e não a imposição 

de novos pensamentos expressos nos resultados dos trabalhos que 

fazemos. Ou seja, a reorganização de processos que promovam e 

exijam uma maior liberdade de pensamento nos profissionais é mais 

promotora da maioridade intelectual que a mera exposição dos 
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resultados gerados por qualquer processo individual. Obviamente, 

excluído da possibilidade de desenvolvimento estão os processos 

baseados no que aceitamos hoje como tutela exercida por aqueles 

que nos orientam intelectualmente, mas que, ao nos impor sua forma 

de pensar, são, na expressão iluminista, nossos tiranos. 

 

“Por meio de uma revolução talvez se possa levar a 

cabo a queda do despotismo pessoal e da opressão 

gananciosa ou dominadora, mas nunca uma 

verdadeira reforma do modo de pensar. Novos 

preconceitos, justamente como os antigos, servirão 

de rédeas à grande massa destituída de 

pensamento.” (KANT, 1784) 
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18. Conselhos profissionais: o resgate da 

missão 

 

Os conselhos são autarquias públicas e, portanto, seu poder 

emana do povo, da população. O povo delega aos conselhos o poder 

necessário para zelar pela prática profissional em determinada área 

do conhecimento especializado. Obviamente, a população não faz 

isso pensando nos praticantes dessas profissões, mas nas garantias 

de que estes serviços estarão ao alcance da própria população de 

forma segura e com qualidade. Ou seja, o conselhos não existe para 

proteger os praticantes da profissão, mas para proteger o exercício 

da profissão com vistas às garantias que ele, conselho, deve à 

população. 

Assim, cabe aos conselhos buscar condições para que a 

população tenha acesso aos serviços associados às áreas do 

conhecimento especializado colocadas sob suas guardas. 

Fazer o controle do exercício profissional é atividade meio e 

não atividade fim do conselho. A atividade fim de um conselho é 

garantir que a população tenha acesso seguro e qualificado ao 

conhecimento especializado que ela mesma colocou nas mãos do 

conselho. Obrigar a população a contratar profissional X ou Y não 

garante o acesso ao serviço técnico especializado, mas traz alguma 

segurança à população que tem condição de acessar estes serviços. 

Contudo, segurança é atributo da prática e se esta não estiver 

acessível, de nada adianta. 

Se a população não tem acesso a esse serviço, o conselho 

não está cumprindo sua missão precípua de guardião do exercício 

profissional nas áreas específicas. Não adianta proteger a parcela da 
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população que tem acesso aos serviços, pois a grande parcela que 

não tem é a que mais precisa da garantia que deveria ser oferecida 

pelos conselhos. 

O foco dos conselhos não são os profissionais, mas a guarda 

da prática profissional segundo os interesses da população. Os 

profissionais entram nessa equação como meios e não como fins. 

São legítimos os interesses das classes profissionais e estas 

devem se organizar para levar seus pleitos à sociedade (poderes 

constituídos, entre eles os próprios conselhos). Mas esse papel é dos 

profissionais e suas instituições (associações, sindicatos etc.) e não 

dos conselhos. O conselho é representante da população em seu 

interesse de resguardar para si a segurança da prestação de serviços 

de qualidade em áreas especializadas que ela julga importantes. Os 

conselhos não representam profissionais, mas as profissões (e há 

uma diferença sutil e fundamental nisso), a não ser de forma indireta, 

como meios para atingir os fins institucionais que lhe foram delegados 

pela população. 

Ou nós aprendemos a pensar a profissão e o conhecimento 

atrelado a ela de forma separada dos profissionais, ou nunca teremos 

um Conselho da Profissão (cuja função é aconselhar e guardar a 

sociedade, de quem recebeu sua missão, condicionando os 

profissionais como meios no cumprimento dela), mas um conselho de 

profissionais (cuja função seria aconselhar os profissionais usando a 

sociedade como mero argumento para defender os próprios 

interesses). 

O enfraquecimento dos sindicatos pelos próprios 

profissionais facilitou que eles colocassem na conta dos conselhos 

uma luta de classes que não lhes cabe. A cultura do individualismo 
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que marca o atual estágio de evolução da sociedade (e graças ao 

COVID vem sendo enfraquecida) completou a receita para termos 

conselhos cada vez menos eficazes, pois foram pensados e 

estruturados para fazer uma coisa e efetivamente têm sido 

conduzidos a fazer outra. 
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19. Ninguém é insubstituível: trocar seis por 

meia dúzia é só na matemática 

September 20, 2020 

 

Pense bem, se cada pessoa é única, aquele ditado sobre 

ninguém ser insubstituível precisa ser bem entendido. É fato que, 

numa equipe de trabalho, se uma pessoa sai, precisamos colocar 

outra no lugar. Mas estaremos ocupando um cargo ou função com 

outra pessoa. A substituição não é por um igual, mas por outro, 

diferente. Se fosse trocar por um igual, seria reposição e não 

substituição. 

Um sistema de trabalho constitui-se de uma estrutura física, 

uma processual e uma cultural (pessoas). São as dimensões ou 

pilares do desenvolvimento organizacional, imbricadas entre si. 

Mexer numa impacta as outras duas. Logo, se uma pessoa sai, isso 

abala inevitavelmente o sistema estabelecido. É preciso buscar um 

novo equilíbrio que incorpore o substituto que virá ocupar a posição 

da anterior. 

Se uma organização passa por mudanças múltiplas de 

equipes, os abalos se somam e o sistema de trabalho, ao final, será 

diferente do anterior. Mas a organização continua produzindo 

resultado similar ou semelhante. Como explicar que sistemas de 

trabalho diferentes produzam o mesmo (ou quase o mesmo) 

resultado? 

Primeiro é preciso entender que o resultado nunca é idêntico. 

Mesmo com uma equipe fixa, o sistema de trabalho se ajusta no 

tempo e no espaço. Por espaço devemos compreender o contexto, o 
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ambiente em que o sistema de trabalho opera. E, como se sabe há 

milênios, o mundo muda o tempo todo. 

Aliás, esse é o ponto: o sistema nunca é o mesmo e o 

resultado também não. As linhas de produção nos deram essa ideia 

de que o resultado da produção é padronizado, mas a cada dia que 

passa a tendência da personalização dos resultados se consolida. É 

o sistema de trabalho se ajustando e produzindo resultados 

diferentes, mas cada sistema na sua escala temporal e no seu 

contexto mercadológico. A economia baseada em serviços 

(resultados únicos) é um sinal da migração dos sistemas de trabalho, 

antes baseados em produtos (resultados iguais). Numa sociedade 

cada vez mais digital, esses ajustes são tão frequentes que chegam 

a ser naturais. 

Contudo, fomos adestrados (o uso do termo é proposital) a 

pensar deterministicamente. Aprendemos leis físicas, químicas e 

matemáticas e somos induzidos a levar esse lastro aparentemente 

determinístico a todos os nossos pensamentos. Temos dificuldade 

para pensar em modelos variáveis, padrões mutáveis etc. 

O mundo muda, as pessoas mudam, os sistemas de trabalho 

de ajustam e assim o progresso ocorre (ainda que retrocedendo 

eventualmente antes de avançar). 

Essa consciência de modelos mais complexos que 

consideram as variabilidades e operam com diretrizes probabilísticas, 

mantendo uma flexibilidade (agilidade seria também um termo 

interessante aqui), é um paradigma importante para a gestão 

contemporânea. Gestores que tentam fazer das empresas 

fenômenos que obedecem a rígidas leis comprovadas empiricamente 

pensam num paradigma excessivamente cartesiano ou científico. 
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Com pessoas, as experiências nunca se repetem, cada momento é 

inédito. Organizações são constituídas por pessoas. 

Organizações (públicas, privadas ou de qualquer natureza) 

são sistemas cuja complexidade se apresenta numa escala diferente 

da natureza. A variabilidade do nível médio do mar se manifesta em 

anos, décadas, séculos. Já a variabilidade dos sistemas de trabalho 

se manifesta a cada mudança cotidiana, como a substituição de uma 

pessoa (relações e cultura), ou a substituição de um sistema de 

informações ou ferramenta (processos), ou a mudança de lay out 

(estrutura física), ou ainda a substituição do mundo em que opera (o 

que ocorre o tempo todo). 

Gestores precisam estar atentos a essas variabilidades e 

aprender a conviver e se adaptar rapidamente a elas. Essa é uma 

característica da tão aclamada gestão ágil. Se um evento 

significativamente impactante ocorre, a adaptação do sistema de 

trabalho deve ser rápida para que os resultados mantenham a 

eficácia, embora sejam inevitavelmente diferentes. Falamos aqui de 

ajustes que mantenham o nível de desempenho, que se somam aos 

ajustes normais para melhorias. 

Enfim, é verdade que qualquer pessoa é substituível. O que 

ocorre é que os sistemas precisam ser adaptáveis às variabilidades 

advindas das substituições. Pessoas vão e vem, processos são 

alterados, relacionamentos são reconstruídos e o ambiente “externo” 

pressiona de forma diferente a cada instante. A mudança é 

permanente, seja ela iniciada por pessoas, processos ou até estrutura 

física. 



114  /  LIVRO I – GESTÃO DE ENGENHARIA 

 

 

Só nos resta gritar “TOCA RAUL!” e continuar preferindo ser 

uma metamorfose permanente. A mudança só dói para quem não 

quer mudar. E a Terra não vai parar! 
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20. Fases e Etapas: conceitos e 

consequências no sistema gerencial 

January 17, 2020 

 

Por volta de 2010 publiquei um artigo no jornal de circulação 

mundial do PMI que abordava o ciclo de vida do projeto buscando 

diferenciar fases e etapas. Pois bem, hoje, cerca de 10 anos depois, 

a sutileza da diferença ainda passa despercebida em muitos casos. 

Não percebendo a diferença, perde-se também as oportunidades 

associadas a isso. Resolvi, então, voltar a abordar o tema. 

Você pode ver o artigo publicado anteriormente na 

“Coletânea de Textos 2010 – 2015”, disponível em nosso site. 

Naquela ocasião usei definições de dicionário de língua 

portuguesa como apoio. Dessa vez, usarei a etimologia dos termos. 

Abordarei também um contexto específico, mas que me parece 

didático para apoiar a análise que pretendo fazer: o contexto de 

empreendimentos em construção civil. Aliás, usarei o termo 

empreendimento para me referir ao processo de criação do resultado 

único (lembre a definição de projeto do PMBOK). O termo projeto, 

usarei para referenciar a produção dos documentos de engenharia ao 

longo do empreendimento (esse é um entendimento bem corriqueiro 

no contexto da construção civil). 

 

 “Etapa” vem do Francês ÉTAPE, “entreposto, 

acampamento militar temporário”, do Holandês 

STAPEL, “entreposto”. 

(https://origemdapalavra.com.br/). 

https://origemdapalavra.com.br/
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Veja que a essência do termo é mesmo bastante associada a 

progressão no tempo, como foi abordado naquele artigo há dez anos. 

A rigor, etapa significaria o ponto que divide dois períodos. 

Atualmente usamos etapa para designar os próprios períodos de 

tempo. 

Mas o pulo do gato está no significado de fase. Veja esses 

trechos de explicações: 

 

 “Esta palavra e seu sentido são ligados a phos, “luz” 

... “Outra palavra de muito uso que deriva 

de phos é fase, que veio direto de phasis, 

“aparência”. Ela significava “forma aparente da lua”. 

... “O significado astronômico original levou a uma 

extensão metafórica e fase acabou tendo o sentido 

de “estágio ou momento em uma seqüência de 

eventos”. 

(https://origemdapalavra.com.br/). 

 

A palavra fase está mais ligada à luz que é lançada sobre algo 

dando-lhe aparência, o que, em sentido figurado quer dizer a 

compreensão ou entendimento que se tem da coisa. No artigo antigo 

associamos o termo fase às propriedades apresentadas pela coisa, 

alegando que em cada fase há propriedades diferentes que induzem 

a diferentes sistemas de gestão. 

Assim, um empreendimento tem fases e em cada uma delas 

a natureza (propriedades) dos trabalhos é diferente. Mas, como 

concluído àquela época, as fases podem ser divididas em etapas, ou 

https://origemdapalavra.com.br/
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seja, trabalhos de mesma natureza sendo executados em partes bem 

definidas no tempo e marcadas por eventos entre elas. 

Infelizmente estes termos são utilizados de forma quase 

indiscriminada na bibliografia e acabam não tendo sua essência 

aproveitada nem conceitualmente, nem didaticamente e nem na 

prática. 

Por que essa distinção é importante? Porque fases podem 

ser superpostas, etapas, não. As etapas são necessariamente 

sequenciais no tempo. As fases possuem propriedades diferentes, 

mas não são necessariamente sequenciadas no tempo (embora, 

quase sempre, outras circunstâncias nos induzam a esse 

sequenciamento). Usar esses conceitos nos dá condição de organizar 

certos processos com muito mais clareza e racionalidade. 

Os empreendimentos possuem algumas fases, foquemos em 

duas delas: desenvolvimento dos projetos de engenharia e execução 

de obras. 

É bem claro que cada fase contempla trabalhos de natureza 

bem diferente. Por isso, mobilizam equipes bem diferentes, possuem 

entregas ou resultados bem diferentes, são gerenciadas de forma 

bem diferente etc. Mas provavelmente você já ouviu ou viu gente 

iniciar obra sem projeto, demonstrando que as fases podem ser 

superpostas. No fundo o desenvolvimento do projeto acaba 

ocorrendo simultaneamente à execução da obra, o que, claro, não é 

nem um pouco recomendável. 

Qual a implicação gerencial de não perceber essa sutileza? É 

que deixamos de considerar essa possível superposição e explorar 

seus eventuais benefícios. 
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Sabe-se (ou aprende-se) que o desenvolvimento dos projetos 

precede a execução da obra, mas isso não é totalmente verdade. 

Esse sequenciamento é uma aproximação didática. A relação entre 

essas fases está mais para o que se mostra na figura a seguir: 

 

 
 

As teorias de desenvolvimento de projetos de arquitetura e 

engenharia estabelecem várias etapas de desenvolvimento e 

algumas destas etapas são assumidamente concomitantes à 

execução da obra. Há algumas variações setoriais por questões 

práticas e outras por equívoco conceitual mesmo, mas 

criteriosamente temos o seguinte: 

• O Projeto Executivo é desenvolvido já com o executor 

da obra iniciando suas atividades. Esse é um 

costume comum nos grandes projetos industriais, 

porém menos comum em projetos de menor 

complexidade. Há casos em que o detalhamento 

executivo é delegado ao próprio executor das obras, 
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uma vez que as soluções técnicas estão plenamente 

garantidas no Projeto Básico. 

• O(s) Projeto(s) para Produção ou para Fabricação 

são também etapas que ocorrem já com a execução 

das obras em andamento. Aliás, é comum que estes 

detalhamentos sejam feitos pelos próprios 

fabricantes que, a rigor, são executores. 

• O Projeto As Built ocorre evidentemente ao longo da 

execução da obra (e não apenas no fim dela, como é 

prática comum no mercado). Se o objetivo é registrar 

o que foi efetivamente construído, é preciso que se 

registre tudo com a execução em andamento. 

Ou seja, o trabalho de projeto de engenharia, embora seja 

uma fase diferente, possui etapas que se superpõem com a execução 

da obra. Contudo, a prática mais comum no mercado é que estas 

etapas de projeto sejam executadas pelos executores das obras, 

contrariando a peculiaridade do trabalho em cada fase. Vejamos 

algumas situações que decorrem disso: 

• Os executores de obra, em geral, não possuem 

expertise em gerar documentações de projetos e, 

consequentemente, perde-se qualidade nas 

atividades de projeto. (É claro que há exceções, mas 

não podemos nos balizar por elas). 

• Os projetistas, conhecedores profundos do projeto e 

das razões que conduziram às soluções técnicas 

adotadas, não apoiam as discussões de problemas 

durante a obra, o que, não raramente, permite que 

decisões sejam tomadas de forma equivocada. (Há, 
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claro, decisões que melhoram a qualidade das 

soluções, mas isso não elimina as inúmeras decisões 

equivocadas que retiram valor do conceito original do 

projeto e, no computo geral, agregam custos ao 

empreendimento, de execução, operação ou 

manutenção). 

• As soluções projetadas, eventualmente não tão 

exequíveis, são alteradas em obra sem que o 

projetista fique sabendo. Isso faz com que o projetista 

repita tais soluções em outros empreendimentos. 

Perde-se a chance de desenvolver os projetistas. 

Compor um sistema de implantação de empreendimentos 

que considere a sutileza da distinção das fases mantendo o 

sequenciamento de etapas é um desafio gerencial contemporâneo. A 

complexidade dos empreendimentos, a pressão por qualidade, a 

celeridade requerida nas análises/decisões e a demanda por 

colaboração cada vez maior entre as equipes de trabalho são 

características do contexto atual dos empreendimentos. 

Outras perspectivas e variáveis podem ser agregadas a esse 

cenário, mas estas são temas para outros textos. 

Não observar essa sutileza é como deixar livre a borboleta 

que bate asas na China e provoca tufões da américa. Não tentar 

estruturar essa complexidade é dar chance ao caos. 
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21. Práticas ágeis e BPM na Engenharia de 

Projetos 

March 25, 2016 

 

Iniciei esta minha contribuição numa discussão em um grupo 

sobre Gerenciamento de Projetos na internet. Aos interessados indico 

a participação no E-Plan.br. Após algum amadurecimento na 

integração entre os temas, alterei um texto que eu já tinha publicado, 

porque mudei algumas opiniões. Segue a nova versão. 

Basicamente tratamos de algumas visões para formatar o 

cenário para a discussão da aplicação das práticas ágeis ou de 

processos no desenvolvimento de engenharia (projetos de 

Arquitetura e Engenharia, com letra maiúscula mesmo para designar 

um trabalho feito com as melhores práticas). 

A Engenharia é desenvolvida para os empreendimentos em 

três grandes fases (dentro das quais eu costumo distribuir 8 etapas, 

mas isso não vem ao caso agora): 

 

Compreensão: onde os problemas a serem resolvidos são 

estudados pela equipe com o intuito de compreendê-los e “tomar 

posse” deles. Costumo dizer que você só resolve bem os problemas 

que são seus, porque os vive. Então é preciso que nos apropriemos 

dos problemas do empreendimento, como se o empreendimento 

fosse um plano quase que pessoal. Estão nessa fase os 

levantamentos de informações (embora isso ocorra ao longo de todo 

o processo, no início é o grande centro de esforço). Muitas reuniões, 

visitas, pesquisas (técnicas, legais, normas, mercado, fornecedores 



122  /  LIVRO I – GESTÃO DE ENGENHARIA 

 

 

etc.) são necessárias. Busca-se a compreensão do problema do 

negócio/empreendimento a ser resolvido e a construção do cenário 

onde tudo ocorrerá. Percebam que “Levantar Requisitos”, “Identificar 

Partes Interessadas”, etc. cabem nesta fase. Eu costumo propor a 

divisão desta fase em três etapas, mas isso fica pra outra hora (vejam 

o livro “Redescobrindo o Processo do Projeto”, no mu site) 

Concepção: conhecido o problema e seu contexto/cenário, 

procura-se por soluções. Começa com identificação e análises de 

alternativas para culminar na definição de qual a melhor alternativa e 

suas características peculiares. Um detalhe é crucial nesta fase, é 

aqui que ocorre a “alquimia” da sinergia entre 

especialidades/disciplina distintas. As boas soluções devem nascer 

multidisciplinares e tudo o que for pertinente à concepção (qualquer 

disciplina) participa da concepção simultaneamente. As prioridades 

entre os critérios de decisão sobre as soluções serão facilmente 

definidas se a primeira fase tiver sido bem realizada. Conclui-se a fase 

com a solução quase que 100% concebida (em todas as disciplinas, 

sem exceções) para a equipe de arquitetura e  engenharia. Nem 

sempre outras partes interessadas menos envolvidas no processo 

conseguem vislumbrar esse avanço da concepção e tendem a achar 

que faltam coisas. Na realidade falta quase nada, a concepção está 

bastante evoluída, mas a documentação ainda não foi desenvolvida 

em detalhes. Ou seja, a concepção está definida para a equipe 

técnica envolvida na concepção, mas ainda estamos no meio do 

processo. 

Comunicação: nesta fase, uma vez que a solução já existe e 

já foi plenamente acreditada pelas equipes e principais partes 

interessadas, cabe comunicá-la com eficácia. Há etapas e objetivos 
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específicos de comunicação a serem atingidos, mas todos são 

desenvolvidos sobre a solução já concebida. Por mais que possam 

ocorrer ajustes, pois o fluxo intenso de informações mais precisas e 

específicas fomenta a otimização das soluções, dificilmente devem 

ocorrer mudanças. Mudança é bem diferente de ajuste. O foco muda 

da concepção para a comunicação das soluções aos diversos 

públicos com os diversos objetivos a fim de promover as diversas 

influências (comunicação tem por objetivo influenciar). 

 

A fase 1, Compreensão, demanda inúmeras ações 

eventualmente independentes. Cabe bem aqui um pouco do 

planejamento tradicional, distribuindo pacotes de trabalho a alguns 

responsáveis. Ou seja, há espaço para o planejamento e 

gerenciamento tradicional (às vezes referenciado com o termo 

waterfall). Os processos técnicos de levantamento e estudo de 

informações precisam de guias para que ocorram de forma 

organizada. Ou seja, um bom cronograma ajuda bem (desde que seja 

baseado numa boa programação de serviços). Ou seja, sem 

planejamento, essa fase tende a virar uma bagunça e ficar à mercê 

de competências individuais. Sem planejamento, qualquer sucesso 

não é mérito dos processos, mas de talentos individuais (se você tiver 

sorte de tê-los na equipe). Repare que se você já planeja o serviço, 

em algum momento ocorreu de fato a contratação dele. Estes tipos 

de passagens são as que me referi quando citei que divido esta fase 

em três etapas, as primeiras estão antes mesmo da formalização do 

contrato. 
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Mas observemos que uma abordagem ágil também pode ser 

útil na fase de Compreensão exatamente porque você pode não 

contar com profissionais visionários (que carregam o time nas costas) 

e o sucesso estará baseado nas equipes, suas necessidades, nos 

diálogos e no apoio mútuo. O pouco que cada um vai compreendendo 

do problema e do contexto ajuda os demais a balizarem seus 

levantamentos, desde que as informações e interpretações sejam 

compartilhadas. Reparem que consideramos a equipe já formada por 

várias das especializações técnicas exigidas pela natureza do 

empreendimento. Vejam que há possibilidade de sprints (termo 

comum para quem é iniciado nas abordagens ágeis), reuniões diárias 

ou um pouco mais espaçadas, discussões, etc. Não estamos falando 

de concepção de soluções, mas de compreensão dos problemas e 

ambientes do negócio/empreendimento. Neste enfoque fica ainda 

mais perceptível a construção gradativa de um Product Backlog (mais 

um termo as abordagens ágeis) do trabalho de desenvolvimento do 

projeto de Arquitetura e Engenharia. 

 

Fica claro também que a compreensão dos processos 

(mesmo que macro) envolvidos na operação do empreendimento é 

fundamental. Aqui, a Gestão de Processos é um forte aliado, não 

apenas pelo mapeamento destes processos, mas pelas análises de 

valor inerente a eles. Percebamos também que nem sempre tais 

processos estão definidos e, para garantir uma boa solução, quase 

sempre é necessário clarear com precisão os processos, atividades e 

movimentos que ocorrerão na operação do empreendimento. Quanto 

mais dependente o negócio do empreendedor é destes processos, 

tão mais fundamental é o mapeamento e análise deles. 
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A fase 2, Concepção, enfrenta o sério problema da 

compartimentação e da cultura do isolamento e individualismo entre 

as disciplinas técnicas (cabe uma provocação, cultura essa 

fomentada nas faculdades, empresas e por diversos profissionais). 

Acredito que aqui a solução metodológica esteja num híbrido entre o 

gerenciamento de processos e a cultura ágil, focada no trabalho em 

equipe, na agregação de valor ao negócio/empreendimento e no foco 

na construção do produto e não de documentos pouco úteis. Não se 

trata apenas de planejar, mas de transformar nossa cultura de 

concepção de soluções para empreendimentos que são, por 

natureza, extremamente complexos (tanto do ponto de vista macro 

quanto do micro). Isso nos remete ainda à necessidade atual da 

abordagem do gerenciamento de mudanças nas organizações. 

 

Sobre esta fase cabem inúmeras teses de doutorado, 

tamanha a quantidade de perspectivas que ela enseja. E nem estou 

falando de tecnologias BIM ainda. Me refiro à dimensão humana e 

metodológica do processo. Tecnologia sem essa transformação 

cultural nos levará a novos equívocos (como já cometemos com o 

CAD). 

 

A fase 3, Comunicação, precisa atender públicos diversos 

na produção das mensagens complexas que compõem o Projeto de 

Arquitetura e Engenharia do empreendimento. Filtra as informações 

para dar mais eficácia ao objetivo de cada mensagem. A mesma 

solução é comunicada de várias formas complementares, conforme o 

público de cada emissão. 
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O trabalho em equipe, agora, não tem foco na concepção, 

mas na construção de uma mensagem adequada e coerente a cada 

objetivo. A multidisciplinariedade surge nas referências cíclicas entre 

os documentos (em universo BIM poderíamos falar nas 

interoperabilidades dos modelos e nas regras de acoplamento das 

partes). Falamos da explicitação daquelas informações que durante a 

concepção estavam claras apenas para a equipe técnica do projeto. 

Cada apresentação do projeto (grupo de documentos com 

determinada finalidade) pode ser encarada como uma sprint no 

aspecto gerencial. Se não houver aparato tecnológico que garanta o 

fluxo de informações, as reuniões permanecem necessárias (embora 

com outra característica). 

 

A organização do processo é fundamental e o efeito que a 

tecnologia exerce sobre ele fica fácil de ser compreendido nesta fase. 

Quanto maior a capacidade do processo de lidar com informações de 

diversas naturezas e em enormes quantidades, tanto mais simples é 

a fase de comunicação. O desafio do trabalho reveste-se de um 

aspecto antropológico quando pensado como um processo de 

comunicação e não de mera representação. O que agrega valor a 

este processo? A questão do valor agregado ao processo ou ao 

resultado dele para o seu destinatário surge exatamente nas 

abordagens do gerenciamento de processos e da cultura ágil. 

  

No livro “Redescobrindo o Processo do Projeto” trato  

exatamente do PDP, Processo de Desenvolvimento do Projeto (de 

Arquitetura e Engenharia). Embora o livro não tenha por objetivo falar 

do processo especificamente do ponto de vista gerencial (como o 
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abordamos aqui), é inevitável que ele traga esse cenário como pano 

de fundo, pois descreve a estruturação do processo e suas relações. 

Se queremos discutir a gestão desse processo, é importante 

que busquemos uma compreensão mais detalhada dele e de suas 

relações com o planejamento e implantação de empreendimentos. 

Em nível operacional de preferência, porque no nível gerencial a 

superficialidade dificulta enxergar os ruídos que ocorrem nas 

comunicações internas do PDP. Como um processo que, em 

essência, tem informações como entrada e saída, sua natureza é 

comunicacional. É engano achar que o estudo do PDP está calcado 

em conhecimento de Engenharia ou Arquitetura. Falamos de 

processos comunicacionais multilaterais com mensagens altamente 

complexas. Opa, nesta perspectiva cabem mais outras dezenas de 

teses...rs... 

 

Valorizando ainda mais o tema, não podemos esquecer que 

é no desenvolvimento de engenharia que se agrega valor aos 

empreendimentos. O que se define nesse processo responde por 

pelo menos 70% dos custos da obra. Se incluirmos no PDP o projeto 

do processo produtivo, que é parte importantíssima do planejamento 

de obras, além do produto (o que é o correto de ser feito), esses 70% 

devem subir para pelo menos 85% dos custos da obra. Os outros 15% 

são condições do contexto/cenário que ditam. 

 

Ao juntar a isso tudo o planejamento do negócio como um 

todo, fundindo a implantação do empreendimento com o 

planejamento do próprio negócio, perceberemos que a implantação 

do empreendimento é apenas uma parte da preocupação. A operação 
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do empreendimento responde pela grande parcela de custos da vida 

do empreendimento (bem maior que a implantação normalmente). As 

decisões tomadas ao longo do desenvolvimento da engenharia do 

empreendimento vão, neste caso, implicar nos custos da operação e 

manutenção e, consequentemente, na eficiência em atingir os 

resultados do negócio (que podem não ser meramente financeiros). 

Mas agora, já mudamos de assunto... Fiquemos, por ora, com as três 

fases e a pertinência do gerenciamento de processos e da cultura ágil 

como aliados indissociáveis do Processo de Desenvolvimento do 

Projeto. 
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22. Requisitos no Desenvolvimento de 

Engenharia 

January 22, 2016 

 

Sabe-se que a implantação de um empreendimento é um dos 

exemplos mais típicos de projetos. Não é à toa que a construção civil 

é uma das áreas em que o gerenciamento de projetos é mais 

desenvolvido e aplicado. Aliás, é uma das poucas áreas que mereceu 

do PMI a criação de uma extensão ao PMBoK, o Construction 

Extension to the PMBoK Guide. 

Os empreendimentos nascem a partir de uma demanda que, 

por sua vez, se origina num problema ou oportunidade de negócio. 

Ou seja, sempre há um negócio associado a um empreendimento de 

construção civil. Mesmo que esse negócio seja de cunho social, 

religioso ou até particular (caso de residências), há sempre esse 

contexto no qual se encontram as razões de ser dos 

empreendimentos. 

O edifício não existe para si mesmo, não tem vida própria. 

Pelo contrário, um edifício serve a um propósito claramente vinculado 

a um negócio (mercantil, industrial, social, cultural, religioso, privado, 

etc.). Portanto, não é nem um pouco razoável conceber tecnicamente 

um empreendimento de construção civil sem compreender 

objetivamente a relação de causa e efeito que ele guarda com o 

negócio associado. Em outras palavras, todo projetista (profissional 

que concebe tecnicamente os empreendimentos de construção civil) 

deve desenvolver uma visão empreendedora a fim de imergir no 

universo do negócio associado ao empreendimento. 
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Isso significa que, embora estes profissionais apliquem 

conhecimento de arquitetura e engenharia no desenvolvimento do 

seu trabalho, este conhecimento sempre terá uma concepção de 

negócio adjacente. Não se apropriar dessa concepção do negócio 

(seu contexto, seus problemas, seus riscos, seu público-alvo, seus 

processos etc.) é uma excelente receita para conceber um edifício 

que não agrega valor ao empreendimento. Afinal, o empreendimento 

é composto pela soma sinérgica do negócio com o edifício (ou outro 

tipo de obra específico). 

Pois bem, cientes da necessidade de desenvolver essa visão, 

projetistas devem recorrer a tudo que já foi produzido sobre o 

empreendimento até o momento em que assumem sua parte do 

escopo no projeto/empreendimento. O Desenvolvimento de 

Engenharia (nome comumente dado à fase em que projetistas 

trabalham) é uma das principais fases do ciclo de vida de qualquer 

empreendimento que envolva construção civil. O escopo dessa fase 

responde por uma parcela enorme do valor agregado ao 

empreendimento, muito grande mesmo. Como fase, ela acaba se 

superpondo parcialmente a outras fases como os Estudos de 

Viabilidade e a Implantação/Construção propriamente dita. É 

importante que o projetista tenha plena consciência dessa sua 

posição no ciclo de vida de um empreendimento. 

Ter consciência não é o mesmo que ter conhecimento. 

Conhecimento é uma coisa racional, consciência é algo bem mais 

intrínseco. O conhecimento pode ser esquecido por distração. Já a 

consciência só passa despercebida por deliberação (que por fim, 

quando envolve responsabilidade, se confunde com negligência). 

Parece pesado, mas é o fato. Conhecimento é aquilo que você tem, 
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mas consciência é aquilo que você é. Por isso, todo projetista precisa 

ser um tanto empreendedor. 

Traduzir essa consciência do negócio em requisitos objetivos 

e fundi-los com requisitos técnicos de Arquitetura e Engenharia não é 

tarefa tão elementar. Pelo contrário, pode ser bastante complexa. 

Requisitos, conforme o dicionário, são condições 

indispensáveis, exigências. Então é preciso chegar a um conjunto de 

condições que sejam de fato indispensáveis. Condições flexíveis não 

são requisitos, mas talvez apenas ideias ou sugestões (o que pode 

ser também benéfico coletar em documentos específicos). Os 

requisitos, uma vez definidos, são de difícil renegociação. Eles 

fundamentam o escopo que, por sua vez, fundamenta os acordos 

feitos entre todos os envolvidos no empreendimento. Não são 

imutáveis, mas mexer em requisitos é mexer em vespeiro. 

Não é à toa que o PMBoK, já a algumas edições, entendeu 

ser importante a discriminação de um processo gerencial denominado 

“Coletar os Requisitos”. Tal processo está imediatamente na 

sequência dos processos de formalização do projeto (Iniciação) e 

parte deles para formalizar as informações que subsidiarão a 

definição do escopo do projeto. 

A coleta de requisitos, de fato, tem nos produtos dos 

processos de iniciação suas primeiras fontes. O Termo de Abertura 

do Projeto condensa informações do Business Case e o Registro de 

Partes Interessadas indica as demais referências para a definição de 

requisitos. Projetos de menor porte podem não ter formalizado um 

Business Case, mas quando há, este documento é também uma fonte 

fundamental para a coleta de requisitos. Atenção: não ter o 



132  /  LIVRO I – GESTÃO DE ENGENHARIA 

 

 

documento não significa que não haja um Plano de Negócios. Ele está 

alinhavado na mente do empreendedor. 

O próprio PMBoK assevera o seguinte: 

 

“Os requisitos incluem condições ou capacidades que 

devem ser atendidas pelo projeto ou estar presentes 

no produto, serviço ou resultado para cumprir um 

acordo ou outra especificação formalmente imposta. 

Os requisitos incluem as necessidades quantificadas 

e documentadas e as expectativas do patrocinador, 

cliente e outras partes interessadas” (PMI, 2013). 

 

A documentação dos requisitos, conforme orientação do 

próprio PMBoK, pode ser dividida em: 

 

Requisitos do Negócio: 

• Necessidades do negócio: como há um problema a 

ser resolvido (o que é a razão de existir do projeto), é 

preciso que os projetistas se engajem na 

compreensão destas necessidades, ou pelo menos 

se comprometam com elas. 

• Objetivos do negócio e do projeto: como requisitos 

devem ser objetivamente definidos, a ideia aqui é 

derivar das necessidades as soluções mensuráveis, 

verificáveis, perceptíveis etc. que as resolvam. 

• Regras de negócios para a organização 

executora: o empreendimento contempla a 

realização de acordos entre diversas organizações, 
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cada uma com sua cultura, procedimentos, valores 

etc. É preciso extrair destas organizações um 

conjunto de regras que balizem a forma de conduzir 

os trabalhos do projeto. Obviamente, a organizações 

empreendedora e gerenciadora são influências 

bastante pungentes nessa definição, mas isso não 

significa que outras organizações (fornecedoras, 

fiscalizadoras etc.) não possam contribuir com regras 

benéficas ao empreendimento. 

• Princípios diretrizes da organização: os princípios 

podem ser pensados como azimutes 

(direcionamentos) ou critérios de decisão ou 

desempate. Na dúvida, guie-se pelos princípios. Por 

isso, definir bons princípios é tão importante. Eles 

darão o traço de personalidade ao projeto. 

 

Requisitos das partes interessadas: 

Há uma relação contratual entre projetistas e uma ou duas 

partes interessadas (empreendedor, gerenciadora etc.), mas isso não 

significa que as demais não devam ser consideradas pelas equipes 

de Arquitetura e Engenharia. Aliás, partes interessadas como órgãos 

de fiscalização, prefeituras, concessionárias de energia/água, 

empresas de telecomunicações, corpo de bombeiros, vigilância 

sanitária, órgãos normatizadores (ABNT, ministérios), etc. podem ser 

muito mais condicionadoras do que as próprias exigências do 

empreendedor. Especificamente neste item, é importante perceber 

que não se trata apenas de requisitos técnicos (que podem ser 

consultados em documentos emitidos por estas organizações), mas 
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interesses que tais partes interessadas possam ter na área em que o 

empreendimento será implantado. Ou seja, dos requisitos das partes 

interessadas podem derivar influências ambientais que significam 

oportunidades ou ameaças para o empreendimento. 

 

Requisitos das soluções (atributos, funções e 

características do produto, serviço ou resultado, subdividindo-se nos 

seguintes itens: 

• Requisitos funcionais (comportamentos do 

produto): como o empreendimento irá operar? Em 

situações específicas ou excepcionais, o que é 

esperado que ocorra no empreendimento no que se 

refere à relação do edifício com o negócio? Quais 

processos ocorrerão rotineiramente do 

empreendimento? Enfim, como será o uso do edifício 

à serviço do negócio? 

• Requisitos não funcionais (condições ou 

qualidades ambientais): aqui são discriminadas 

características específicas que devem ser 

encontradas no edifício que atende ao negócio 

quando este estiver operando. Podem ser 

características físicas, psicológicas, objetivas e 

subjetivas (embora a subjetividade deva ser evitada 

na definição de requisitos). São requisitos de 

natureza bastante técnica e muitas vezes extraídos 

de normas, legislações e outras condicionantes a que 

o edifício deve atender. Alguns são obrigatórios, 
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outros podem ser exigências ou condições de uma 

das partes interessadas. 

• Requisitos de transição (capacidades temporárias): 

grandes empreendimentos necessitam de períodos 

experimentais ou precisam ser implantados e 

colocados em marcha por partes. Muitas vezes um 

requisito do negócio de antecipação de receitas pode 

induzir a uma implantação por partes e as 

consequentes dificuldades de ter parte operando e 

parte em implantação no empreendimento. Se há 

períodos de transição, é preciso compreender como 

se espera que os trabalhos ocorram nesses períodos. 

 

Requisitos do processo produtivo ou de implantação 

(condições que devem ser cumpridas pelo projeto): 

Aqui o termo projeto não se refere aos projetos de arquitetura 

e engenharia (o design, como muitos referem), mas ao processo de 

implantação do empreendimento. O que é preciso para que este 

processo ocorra da melhor forma possível? Características 

específicas do canteiro de obras, por exemplo, podem estar 

documentas neste item. Muitas vezes, para atender necessidades do 

negócio, o processo de implantação do empreendimento (projeto) 

precisa desviar do que poderia ser considerado convencional. 

Exigências de prazo podem exigir trabalhos em turnos e isto 

condiciona alguns trabalhos de alto risco, para que não ocorram na 

madrugada. Outros trabalhos, em função de certas condições, podem 

ser induzidos a ocorrer na madrugada para não influenciar a 

vizinhança. Enfim, há requisitos que o ambiente ou contexto do 
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empreendimento demandará. Alguns serão considerados restrições, 

outros, oportunidades (desde que se saiba tirar proveito deles). 

 

Requisitos da qualidade: 

Esses são mais tradicionalmente conhecidos. Referem-se às 

características que serão usadas para decidir sobre a validação ou 

aceitação das entregas. Subsidiarão a gestão da qualidade no 

decorrer do projeto/empreendimento. 

 

Fica claro que a coleta de requisitos não é nada simples e um 

bom resultado depende de muito empenho e imersão da equipe do 

projeto (gerencial e técnica). 

Especificamente no que se refere à equipe de projetistas de 

Arquitetura e Engenharia, uma análise de Engenharia de Valor sobre 

as soluções técnicas propostas para o empreendimento tem mais 

chances de demonstrar a qualidade do trabalho quanto maior for a 

apropriação dos requisitos por parte da equipe. 

Ler um Relatório de Requisitos pode fornecer conhecimento, 

mas o processo criativo que culminará com as propostas de soluções 

só é influenciado de fato quanto os requisitos são apropriados pelos 

projetistas e se tornam parte de sua consciência do empreendimento. 

Nessas condições, as propostas geradas deixam de ter o edifício 

como centro e colocam nessa posição o empreendimento, que, como 

dito, contempla uma soma sinérgica da técnica da Arquitetura e 

Engenharia com o negócio associado. 
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23. Como julgar a melhor solução técnica de 

um projeto 

December 19, 2019 

 

Todos sempre buscamos as melhores soluções para as 

questões que enfrentamos no dia a dia profissional. Algumas vezes 

acabamos usando soluções que reputamos como não tão boas, mas 

é a que se nos apresenta no momento. Outras vezes, utilizamos 

nosso arcabouço técnico para definir soluções que consideramos as 

melhores. E é aqui que surge um problema: o que devemos 

considerar melhor? 

Melhor é uma daquelas palavras que depende de uma 

referência. Pergunta-se: melhor que o quê? Parece simples 

responder essa questão: ora, melhor que a outra solução! Estamos 

nesse caso comparando uma solução com outra, ou seja, usando 

uma delas como referência. 

Percebe-se neste ponto que estou me referindo aqui à 

solução para o produto do projeto, ou, como já referimos em outro 

texto, soluções para o que convencionamos chamar projeto produto. 

Se quiser, você pode recapitular este conceito na “Coletânea de 

Textos 2010 – 2015” disponível como e-book em nosso site. 

Mas, digamos que tenhamos três ou mais alternativas. Nesta 

situação precisamos comparar todas com todas? Se usarmos uma 

como referência restarão algumas melhores que ela e precisaremos 

fazer análises sucessivas até que isolemos uma que seja melhor que 

todas as demais. Não é um processo eficiente. 

Entretanto, é comum que dois profissionais, ao julgarem um 

conjunto de alternativas, cheguem a resultados diferentes. Aliás, é 
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comum que tenham posições diferentes em relação a um conjunto de 

apenas duas alternativas. Um prefere uma, enquanto o outro prefere 

a outra. Como resolver esse impasse, uma vez que é inegável que 

ele ocorra? Se você já teve alguma vivência profissional, já deve ter 

passado ou presenciado situações semelhantes. 

A questão é que os critérios de avaliação sobre o que é 

melhor tendem a ser bastante subjetivos. Enquanto um acha que dez 

é a quantidade ideal de alguma coisa, outro acha que cinco é 

suficiente. Assim, as soluções que consideram seis e onze serão 

julgadas diferentemente. Percebemos que, embora primariamente a 

definição do que é melhor dependa de uma referência, num nível mais 

analítico, há a necessidade de uma uniformização do critério de 

julgamento. E é aqui que a técnica de gestão faz a diferença. 

Quando se analisa as alternativas para um projeto, o 

julgamento sobre o que é melhor deve ser feito do ponto de vista do 

projeto e não do analista. Algo como: eu prefiro bolo de nozes, mas 

num projeto de festa infantil, o melhor é chocolate. Ou ainda: eu 

prefiro sistemas informatizados, mas a cultura atual da empresa 

demanda soluções mais tradicionais para que sejam bem recebidas 

(esse exemplo foi provocativo!). 

Todo projeto nasce para resolver um problema, aproveitar 

uma oportunidade ou atender uma demanda. A fim de balizar o 

planejamento e as decisões do projeto, essa razão de sua existência 

(problema, oportunidade ou demanda) é traduzida, pelo 

empreendedor/proprietário/usuário em requisitos que devem ser 

atendidos. Há um texto especificamente sobre requisitos neste 

mesmo livro. 
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Os requisitos são a referência para julgar o que é melhor e 

muitas vezes contêm também os critérios. Ou seja, a melhor solução 

é aquela que atende mais de perto os requisitos. Não estamos falando 

de exceder os requisitos, mas atender na justa medida. Lembremos 

que o escopo do projeto é todo o trabalho necessário para atingir os 

objetivos e não mais do que isso. Esse “não mais do que isso” é 

fundamental para estabelecer um critério de julgamento. 

Então, se eu acho que deve ser seis e nos requisitos está 

registrado dez, não interessa o que acho, pois dez é a referência a 

ser usada. Mas há alguns problemas comuns em relação à definição 

destas referências, ou desses requisitos, como será demonstrado a 

seguir. 

Primeiramente, há requisitos que não são registrados por se 

considerar que são evidentes, mas nem sempre são de fato. A vida 

útil esperada para um imóvel, se nada for dito, tende a ser da ordem 

de algumas dezenas de anos. As soluções técnicas dadas para essas 

construções tendem a considerar isso como um requisito natural. 

Mas, se for uma construção que antecipadamente se saiba que deve 

durar apenas 10 anos, é possível propor soluções “melhores”, ou seja, 

que tenham durabilidade mais próxima dos 10 anos. Veja que é 

preciso explicitar o requisito de durabilidade. 

Se, com a durabilidade, é uma questão de explicitação, com 

requisitos de natureza intangível a questão é um tanto diferente. 

Como traduzir em requisitos objetivos algo como “confortável”, ou 

“bonito”? Para confortável pode-se pensar em equiparar com 

ergonômico e buscar referenciais objetivos de ergonomia. Mas, para 

bonito, a situação é mais difícil. 
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Enfim, a definição de requisitos de forma objetiva e explícita 

não é uma questão meramente burocrática. Por serem referências e 

critérios que todas as partes interessadas devem considerar 

igualmente em um projeto, negligenciar a definição de requisitos 

costuma ser causa de muitas dificuldades e divergências. 

Aliás, muitas vezes, é causa de falhas de comunicação. 

Enquanto alguns consideram os requisitos bem elucidados, outros 

não os percebem com facilidade gerando divergências de opiniões 

(por estarem em bases subjetivas). 

Os requisitos estão na alçada do empreendedor/ 

proprietário/usuário, enquanto as soluções técnicas estão na alçada 

do projetista. Não é à toa que a primeira etapa do “processo de 

desenvolvimento do projeto do produto” (o que nos nossos textos 

costumamos chamar de PDP) é o levantamento de informações. O 

que se busca, entre outras coisas, é elucidar os requisitos a serem 

atendidos pela solução que se pretende conceber. Em relação aos 

requisitos, o trabalho do projetista não é defini-los, mas levantá-los. 

Se um empreendedor delega ao projetista a definição dos requisitos, 

está em última instância dizendo que aceita qualquer solução, pois 

delega junto a referência e o critério de julgamento. Sem requisitos 

(ou com requisitos definidos pelo projetista) nem mesmo é possível 

fiscalizar a concepção das soluções. A tendência é que o projetista 

adeque os requisitos à solução subjetiva que deseja implantar. 

A definição de requisitos não é apenas um processo previsto 

no PMBoK, ela é um importante aspecto na gestão de comunicações, 

das aquisições, dos riscos e das partes interessadas. Cuidemos dos 

requisitos dos projetos para que tenhamos produtos que atendam à 

demanda objetivamente. 
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24. Soluções inteligentes em Arquitetura e 

Engenharia e tudo o mais 

February 13, 2016 

 

Todo projetista, como qualquer profissional, quer ser 

reconhecido pelos trabalhos que faz. Quer que as soluções que 

encontra para os problemas que lhe são apresentados sejam 

classificadas como de ótima qualidade, quiçá geniais. 

Em arquitetura, muitos edifícios são classificados como 

bonitos, elegantes, marcantes etc., mas qualquer desses adjetivos 

está normalmente relacionado à uma ou outra característica mais 

relevante da solução. Análises mais criteriosas demonstrariam que 

são poucos os resultados que receberiam adjetivos tão elogiosos em 

quaisquer pontos de vista. Pelo contrário, é comum encontrar 

criações que são excelentes por alguns aspectos e extremamente 

ruins em outros. 

Com a Engenharia a situação não é nem um pouco diferente. 

Há soluções que aparentam ser muito qualificadas em algum aspecto, 

mas cuja análise mais profunda demonstraria fraquezas em outros 

pontos de vista. 

Há soluções bonitas e caras, baratas e pouco duráveis, 

rápidas e feias etc. Dificilmente uma solução dada a um problema 

(todo projeto de Arquitetura e Engenharia tem por objetivo resolver 

uma situação/problema) é completamente satisfatória sob quaisquer 

conjuntos de critérios de julgamento. 

É frente a essa situação que se questiona: qual a melhor 

solução? Esta melhor solução é a resposta que todo projetista quer 
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encontrar (ou deveria querer). Esta solução deveria resistir 

firmemente ao julgamento sob quaisquer conjuntos de critérios. 

Obviamente, ser genial segundo um único critério não constitui 

vantagem. Facilmente as fraquezas da solução mediante outros 

julgamentos são explicitadas e o que era bom por um lado acaba 

ganhando status de ser ruim por todos os outros. 

Mas a situação mais comum é que as soluções carreguem a 

personalidade do autor das propostas e, portanto, seu próprio 

conjunto de critérios pessoais. E por serem pessoais, o que o autor 

classifica como bom, outros classificarão como ruim. Os critérios mais 

subjetivos são especialmente mais sensíveis a essa mudança de 

classificação. 

A solução inteligente para um problema (ou um 

empreendimento) é, portanto, aquela que proporciona o melhor 

resultado segundo o conjunto de critérios mais completo que se possa 

criar. Essa solução seria a mais adequada a quaisquer julgamentos 

e, na média dos julgamentos, sempre seria classificada como de boa 

qualidade. Talvez nem seja a solução genial, mas genialidade (de 

genial) e geniosidade (de genioso) podem ser facilmente confundidas. 

Nem sempre uma solução genial é uma solução inteligente 

exatamente porque a genialidade pode se fazer presente por algum 

aspecto isolado. Já a solução inteligente tem uma elevada 

capacidade de adequação a cenários diferentes de avaliação. 

A maximização da qualificação de uma solução segundo um 

conjunto mais completo de critérios talvez seja o grande traço de 

genialidade a ser buscado pelos projetistas. Mas uma solução assim, 

bem antes de ser genial, seria inteligente. Procuremos, então, 
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compreender o que seria uma solução inteligente e como identificá-

la. Comecemos por entender o que é inteligência. 

 

“O termo inteligência vem do latim intelligentĭa, que, 

por sua vez, deriva de inteligere. Esta é uma palavra 

que é composta por dois outros termos: intus (“entre”) 

e legere (“escolher”). Assim sendo, a origem 

etimológica do conceito de inteligência faz referência 

a quem sabe escolher: a inteligência permite, 

portanto, seleccionar/escolher as melhores opções 

na hora de solucionar uma questão” 

(http://conceito.de/inteligencia). 

 

Discorrer sobre o que seja inteligência não é o objetivo aqui 

e, então, a explicação acima foi selecionada para a finalidade deste 

texto. Uma análise mais completa e complexa é uma boa sugestão 

de pesquisa que deixo ao leitor. 

A explicação deixa claro que, em se tratando de inteligência, 

estamos diante de uma questão de escolha. Não que as soluções 

estejam pré-definidas e devemos escolher uma delas. Pelo contrário, 

a escolha do projetista é feita a cada decisão de projeto que ele toma. 

A solução final deriva das escolhas que são feitas ao longo do 

processo. 

Percebamos também que essas escolhas são feitas entre 

alternativas. Aqui fica clara a relação que existe entre a solução 

inteligente e o conjunto de informações e conhecimentos dos 

projetistas. Projetistas que não ampliam constantemente seu acervo 
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de alternativas possuem menos chances de chegar a soluções 

inteligentes. 

Outros estudos sobre o que seja inteligência a classificam sob 

várias formas a fim de identificar quais são as variadas manifestações 

dela encontradas nas pessoas. Ou seja, podemos admitir que 

pessoas diferentes possuem inteligências diferentes. Uns 

apresentam melhor desempenho em algumas atividades, outros, 

noutras. Obviamente, esta vivência diferenciada traduz-se em valores 

e critérios diferentes para cada pessoa. Portanto, mesmo que um 

projetista encontre uma solução efetivamente de alta qualidade 

segundo seus valores e critérios, para outros a solução ainda pode 

ser ruim. 

A conclusão mais óbvia é que uma solução coletivamente 

aceita como inteligente tende a ser fruto de um processo de criação 

em grupo. Esse processo contempla critérios e valores de várias 

pessoas. O conjunto final de avaliações tende a ser mais 

representativo da coletividade (uma questão simples de estatística). 

Lembremos que a verdade (na prática) é uma convenção coletiva e, 

portanto, coletiva deve ser a definição da verdade. De fundo filosófico, 

é extremamente prática essa constatação. 

Um dos principais critérios utilizados na avaliação de 

soluções de Arquitetura e Engenharia é o custo da obra. Mesmo esse 

custo pode ser discriminado como custo de implantação, custo de 

manutenção e custo de operação. Mas outras tantas características 

são fundamentais nesse julgamento das soluções: beleza, 

durabilidade, agilidade de implantação, facilidade de manutenção ou 

operação, funcionalidade, conforto ambiental etc. 

Agora chegamos ao ponto em que quero dar destaque. 
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Estas características muitas vezes são tidas como 

concorrentes. Por exemplo, é comum admitirmos que o que é bom é 

caro, ou que é belo é caro; outras vezes acreditamos que se for de 

baixo custo, não é durável ou resistente. Há, de fato, muitas coisas 

que se comportam dessas formas, mas não as soluções de 

Arquitetura e Engenharia. 

As possibilidades de escolhas disponíveis para projetistas 

nas diversas áreas são tantas atualmente que é extremamente difícil 

encontrar regras nas quais podemos crer cegamente. 

Aumentar o custo de implantação, por exemplo, pode reduzir 

drasticamente o custo de operação, a ponto de tornar o 

empreendimento economicamente ainda mais viável, embora com 

implantação mais onerosa. Pense nos custos de água e energia e nas 

alternativas hoje possíveis de aproveitamento. Você verá que agregar 

tais custos na implantação pode ser altamente vantajoso. 

A industrialização crescente permite simular efeitos estéticos 

naturais com materiais fabricados, cuja obtenção, aplicação e 

manutenção sejam bem mais simples. Ou seja, beleza não está 

obrigatoriamente atrelada a maiores custos. Isso para falar apenas de 

substituição. Nem esboçamos comentar sobre as mudanças de 

conceitos estéticos que o progresso nos permite experimentar. 

Mas há uma estratégia para se chegar a soluções inteligentes 

que infelizmente é pouco explorada. É a concepção em equipe. 

Quando projetistas trabalham isoladamente, há uma tendência de 

que sejam sempre agregados mais e mais elementos ao 

empreendimento (o que aumenta os custos). Cada projetista agrega 

os elementos necessários à suas soluções. Dificilmente vê-se uma 

concepção na qual o mesmo elemento da construção compõe 
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soluções de vários projetistas. Não estamos falando de 

compatibilização de soluções, estamos um passo à frente. Falamos 

de integração de soluções. 

Li recentemente sobre a criação de um vidro que gera 

energia, tal qual uma placa fotovoltaica (na realidade é exatamente 

uma). Temos aí, por exemplo, um elemento muito comum na 

arquitetura (o vidro) que passa a ter função no sistema elétrico do 

empreendimento. Ou seja, no lugar de agregar uma placa 

fotovoltaica, integra-se a arquitetura ao sistema elétrico. 

Alguém já ouviu falar de refrigeração de fachadas com água 

de chuva? Mas de captação de água de chuva para uso em 

descargas de vasos ou irrigação de jardins com certeza muitos já têm 

conhecimento. Podemos captar água com certa fartura, mas a 

usamos ainda nas atividades convencionais. Por que não dar novos 

usos, já que a temos reservada? 

Uma grande piscina na cobertura de um edifício é um luxo. 

Mas pode ser também uma excelente reserva de incêndio para 

alimentar hidrantes. O mesmo elemento, cumprindo duas funções. 

Percebam que soluções como estas, somente são possíveis 

quando criadas coletivamente pela equipe de projetistas. As ideias 

podem ser simples, mas sua implementação depende de 

conhecimento técnico, dimensionamentos, especificações 

detalhadas etc. 

As soluções verdadeiramente inteligentes normalmente são 

integradas. Ou seja, dificilmente se tem uma solução inteligente sem 

uma grande dose de integração. Isso exige trabalho em equipe e uma 

coordenação efetiva de todo o processo de concepção. 
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Não estamos falando dos projetistas simplesmente trocarem 

informações. Falamos de um nível de atuação e pensamento coletivo 

que raras equipes possuem. Mas tal nível é acessível. Chegar até ele 

é antes de tudo uma questão de atitude. Atitude integradora, abertura 

ao novo, liberdade de opinião e consciência coletiva são 

fundamentais. O empreendimento passa a ser criação do grupo e, 

nesta condição, por mais que cada profissional tenha seu papel na 

equipe, a responsabilidade da criação é sempre coletiva. Quem não 

tem nada a agregar no início da concepção, certamente terá a 

dificultar no final. Como em toda equipe, o comprometimento solidário 

e a preocupação com o todo (além de suas responsabilidades 

objetivas) são a tônica do alto desempenho. 

As soluções inteligentes não dançam ao som do funk “cada 

um no seu quadrado” (veja no www.vagalume.com.br), mas sim 

no embalo do velho e bom rock “tudo ao mesmo tempo agora” (veja 

no www.vagalume.com.br). 

Soluções inteligentes são soluções integradoras, 

coordenadas e coletivas. As demais podem até ser geniais aos olhos 

de um ou outro crítico, mas aos olhos de uma equipe elas podem, no 

limite, ser classificadas como geniosas. 

 

http://www.vagalume.com.br/porto/danca-do-quadrado.html
http://www.vagalume.com.br/titas/uma-coisa-de-cada-vez.html
http://www.vagalume.com.br/titas/uma-coisa-de-cada-vez.html
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25. Você valoriza sua profissão pelo preço? 

Sabe de nada, inocente! 

August 21, 2016 

 

"Se você admite preço numa única ação que não corresponde 

ao valor do seu trabalho, como você vai querer que o mercado o 

valorize nas outras?" (Renê Ruggeri) 

Conversas e comentários que ouvi e participei essa semana 

me levaram a compartilhar essa reflexão sobre a valorização 

profissional. Não se trata de apenas mais uma das inúmeras 

reclamações que vemos em várias manifestações, relativas à 

desvalorização do trabalho profissional nas mais diversas áreas. 

Quero analisar alguns comportamentos que vemos ocorrer entre os 

próprios profissionais que colocam em xeque a coerência entre o 

discurso e a ação. Cabe aqui lembrar, como sempre faço, que o 

exemplo educa mais que as palavras. Então, não adianta chorar, é 

preciso se posicionar e agir pela valorização profissional. 

Independente da área de atuação profissional, é comum 

assistirmos profissionais de todas as faixas etárias e graus de 

formação reclamarem que os salários andam baixos, que o mercado 

não valoriza a profissão, que há prostituição no mercado, que há até 

falta de ética entre os profissionais no que se refere à prática de 

preços. Não nego que haja isso tudo, mas em se tratando de 

profissionais, era de se esperar que as reclamações fossem mais 

consistentes. 

O mercado, como sabemos, não está no melhor dos seus 

momentos. Mas ele, mercado, vive num sobe e desce constante. Hoje 
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está bom, daqui uns anos não está e vai variando com frequência. 

Logo, não parece muito coerente atribuir a desvalorização profissional 

às oscilações do mercado porque elas são constantes. Nenhum 

mercado vive constantemente em crise ou em fervor econômico. O 

mercado em baixa é uma condição natural da vida profissional e, por 

mais que pressione a valorização das profissões para baixo 

(conforme o nicho mais afetado pelas oscilações), não pode ser o 

ditador desse valor atribuído. Afinal, os profissionais são os mesmos, 

o trabalho realizado é o mesmo, as empresas são as mesmas etc. 

Não me parece lógico, então, que a desvalorização profissional tenha 

sua causa raiz no mercado. Pelo contrário, me parece sim, que a 

supervalorização profissional derive dos momentos de euforia 

econômica em que se distribuem valores desconsiderando até 

mesmo a real qualidade. Aliás, essa parece ser uma das causas da 

dificuldade das empresas em enfrentar crises, pois os momentos de 

bonança são usados para criar gordura e não para pagar a “academia 

organizacional” e criar saúde capaz de enfrentar momentos que 

exigem maior desempenho (as crises). Olhemos para dentro das 

empresas e veremos isso facilmente. Mas lembremos que as 

empresas são conduzidas por profissionais. 

Reclama-se também do reconhecimento ou valor que as 

pessoas ou organizações dão às profissões ou formações. É comum 

ouvir que o mercado “não valoriza tal profissão”. Obviamente, essa 

valorização advém do reconhecimento dos resultados que cada 

profissão gera para as organizações. Há duas formas de reconhecer 

esse resultado. A primeira refere-se a demonstrar por A mais B que 

houve um bom resultado gerado. A segunda, requer que o resultado 

seja tão expressivo que nem seja necessário dimensionar o retorno, 
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pois este é percebido diretamente. A primeira forma exige esforço e 

preparação dos profissionais, bem como, um profundo conhecimento 

dos benefícios que gera, inclusive devendo apresentar tais benefícios 

em números. A segunda forma exige um brilhantismo que poucos 

profissionais têm. O pódio é para dois ou três, enquanto os outros 

precisam demonstrar os resultados cotidianamente. E os que chegam 

ao pódio já tiveram que demonstrar seus resultados também, pois foi 

assim que chegaram lá. Enfim, a valorização profissional pelas 

organizações ou pessoas está diretamente atrelada ao que os 

profissionais conseguem apresentar claramente como benefícios 

efetivos. Se um profissional gera soluções com economia de recursos 

nos períodos de bonança, por exemplo, é bem provável que seja 

bastante requisitado nos períodos de crise. Nesses períodos as 

empresas precisam de economia de recursos. Raciocínio análogo se 

aplica a diversos outros valores entregues por profissionais nas mais 

diversas áreas. O valor atribuído é proporcional ao benefício gerado. 

Se a profissão não é valorizada de modo geral, é bem possível que, 

de modo geral, não venha gerando benefícios condizentes ou não 

venha conseguindo demonstrá-los claramente. 

A terceira reclamação comum é dos profissionais em relação 

aos próprios profissionais. Fala-se que fulano ou empresa X faz 

concorrência desleal porque reduz preços a valores "irrealizáveis" 

para ganhar mercado. E aqui instala-se uma questão interna a cada 

profissão. Não podemos descartar que a disputa por preços é natural 

num mercado capitalista. Preços são um dos principais fatores de 

decisão de compras das organizações e das pessoas. Os preços têm 

muito a ver com o valor que o mercado reconhece num determinado 

produto ou serviço e, neste caso, voltamos à questão tratada 
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anteriormente. O reconhecimento desse valor tem duas faces: o 

adquirente sabe avaliar o valor do que lhe é proposto e o vendedor 

sabe demonstrar o valor do que quer vender. Ora, se ambos sabem 

analisar e avaliar este valor, o produto ou serviço (que pode ser oito 

horas diárias de trabalho por tempo indeterminado) será 

comercializado numa base clara. Por mais que haja pressões 

externas e interesses das partes, a negociação encontrará o valor 

adequado para a transação. Isso seria o ideal... 

Mas o que vemos de modo geral é que uma das partes, ou 

ambas, não saibam vender o seu peixe. Neste caso, a parte incapaz 

de avaliar o valor do que se comercializa (não estamos falando de 

preço e sim de valor) tende a decidir pelo preço. O preço decorre do 

valor atribuído ao produto/serviço no contexto existente. Sem 

caracterizar o valor, o preço acaba sendo definido numa espécie de 

leilão reverso. O preço é definido pelo valor atribuído e o valor é 

atribuído pelo potencial benefício gerado. Sem clareza de benefício e 

de valor, qualquer preço serve. 

Quando se recebe vários preços para um mesmo trabalho 

profissional com discrepâncias que variam mais de 100%, a única 

explicação logicamente possível é que as partes não atribuem o 

mesmo valor ao trabalho e, provavelmente não o fazem por 

desconhecer a forma de relacionar tal valor aos benefícios potenciais. 

O preço passa a ser consequência. 

Esta situação deixa clara uma fragilidade dos profissionais 

em várias áreas. Quando a negociação encontra em ambos os lados 

da mesa, profissionais de formação similar (muitas vezes quase 

idênticas), as discrepâncias de preços deixam claro o pouco domínio 

que os profissionais têm do valor e dos benefícios gerados no 
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contexto da transação. Tende-se a optar pelo menor preço, sem que 

isso seja garantia de entrega de benefícios adequados (não se sabe 

fazer essa correlação). Saber valorar o trabalho em função dos 

benefícios é, então, primordial para um bom julgamento. É triste ter 

que admitir que os profissionais não sabem demonstrar o valor de 

suas próprias profissões. Mostrar que outros não entregam valor é 

diferente de demonstrar seu próprio valor (isso pode ajudar, mas não 

resolve). Dizer que sabe fazer ou que tem a atribuição técnica para 

fazer algum trabalho não demonstra que saberá entregar o valor 

necessário à organização contratante no contexto específico da 

transação. 

Em resumo, isolando a questão da crise dos mercados, que, 

como vimos, não pode ser responsabilizada pela desvalorização 

profissional, mas apenas pelas necessidades de enxugar gordura nas 

organizações, a valorização profissional resta integralmente nas 

mãos dos próprios profissionais (geradores da gordura ao invés do 

“preparo físico” das organizações). 

A dificuldade dos profissionais em relacionar o valor do 

trabalho profissionalizado com os benefícios gerados (e, sobretudo, a 

ausência de bons casos próprios para exemplificar), impede que as 

organizações e o público em geral reconheçam o valor das profissões. 

Mas o pior caso é aquele em que profissionais, ao negociar 

serviços com outros profissionais, não consigam fazer a correlação 

entre preço, valor e benefícios e acabem se comportando como 

leigos, contratando tão somente pela disputa de preços. 

A pergunta que resta para reflexão é: numa eventual 

discrepância de preços, como fazer a análise julgando pelo valor que 

gera os benefícios potenciais? A consciência do valor proposto por 
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cada profissional proponente (e não o preço) deve ser o foco de 

análise. Aquele que tem consciência do valor agregado em cada 

contexto pelo serviço que oferece e que sabe demonstrar melhor esse 

valor, tende a estabelecer para o adquirente uma ponte mais direta 

entre preço e benefício. Neste caso, o adquirente tende a decidir pelo 

benefício (que é o seu objetivo, afinal) e não pelo preço. 

As transações complexas tendem a ter profissionais em 

ambos os lados da mesa e o reconhecimento e análise do valor 

precisa ser feito por ambos os lados. O menor preço tende a estar 

relacionado com o menor valor ou com a geração de menos 

benefícios (na realidade desconhece o valor e o benefício real). Quem 

sabe o valor que gera e conhece o benefício que entrega, atribui o 

preço justo para o trabalho. 

Você tem consciência do valor que agrega a quem te 

contrata? Sabe demonstrar os benefícios que gera de forma clara e 

mensurada? 
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26. Você sabe quanto vale seu projeto? 

May 3, 2017 

 

Estamos aqui novamente para tratar de um tema recorrente 

e, em certo grau, polêmico. Quanto e como cobrar pelo 

desenvolvimento de Projetos de Arquitetura e Engenharia? 

Obviamente, não posso deixar de destacar o que todos já 

destacam: cada caso é um caso e não há uma regra para definir o 

valor dos projetos. Mas, como todos fazem também, é possível 

sugerir alguns bons parâmetros para balizar esta avaliação. 

Como é do meu feitio, me prendo mais aos “porquês” do que 

aos “comos” e é nessa linha que pretendo discorrer. Primeiramente 

falando de alguns procedimentos comuns no mercado e por fim, 

sugerindo uma abordagem que siga alguma lógica e que, portanto, 

possa ser justificada e explicada a partir desta. 

Uma das formas mais comuns de precificar os serviços de 

elaboração de projetos de arquitetura e engenharia é com um valor 

por metro quadrado. Define-se cobrar um valor em reais por metro 

quadrado de obra. Por exemplo, R$ 75,00 de porjeto por metro 

quadrado de obra. Uma obra de 1000 m2 teria seus projetos 

valorados, então, a R$ 75.000,00. É uma forma simples, rápida e 

direta. Permite decompor o valor em várias disciplinas de projeto 

como arquitetura, estruturas, instalações elétricas, etc. definido 

parcelas correspondentes a cada uma O dilema neste procedimento 

está em definir o índice: quanto se deve cobrar por metro quadrado 

de projeto? Para responder a essa questão, diversas associações 

profissionais estabelecem tabelas com tais índices e, para abarcar 

várias tipologias de empreendimentos, estabelecem índices 
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diferentes por tipologia e porte. Assim, o que era simples começa a 

ficar complicado e os profissionais precisam sempre ter em mãos as 

tabelas referenciais. Mas não há como negar que é uma forma 

popular de resolver o problema de precificar os serviços. Não 

considero uma boa forma, mas sem dúvida é uma solução. 

Outros procedimentos são mais rigorosos na análise e 

orientam listar os custos do trabalho, compor preços para horas 

técnicas baseados em salários almejados pelos profissionais, 

depreciar equipamentos e softwares, agregar impostos e outras 

despesas, etc. Esses cálculos são bem mais complexos (embora 

tabuláveis com relativa facilidade) e invariavelmente conduzem a 

valores superiores aos do procedimento anterior (aquele por metro 

quadrado). Repare que para usar este segundo procedimento é 

preciso um planejamento prévio detalhado e cálculos mais 

trabalhosos. Na melhor das hipóteses, é preciso um recurso de 

automatização de cálculos e previsões como um software ou uma 

planilha de excel. 

Alega-se que neste segundo procedimento, resultam valores 

raramente praticáveis no mercado e no primeiro, valores baixos que 

não remuneram adequadamente ou satisfatoriamente o serviço. Está 

estabelecido o dilema: uso tabelas referenciais, uso planilhas, 

trabalho com valores tendendo para baixo ou para cima? E ainda, 

como explicar o valor se isso for necessário? O segundo 

procedimento é bastante defensável, mas difícil de explicar. O 

primeiro é fácil de explicar, mas carece de um argumento sólido para 

justificar o valor original da referência tabelada. 

Surgem ainda as seguintes situações: 
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• E se houver um serviço (uma disciplina de projeto ou 

especialidade) cujo valor referencial por metro 

quadrado não estiver tabelado? 

• E se não houver boas referências para prever 

despesas, consumos e horas de trabalho? 

Enfim, ambos os métodos podem ser criticados. E, de fato, 

qualquer procedimento poderá ser criticado, pois, afinal, nenhum 

procedimento traduz a complexidade e é flexível o suficiente para 

contemplar qualquer situação. No fundo, a determinação do preço a 

ser cobrado pelo desenvolvimento de projetos AEC será sempre uma 

tarefa difícil. Qualquer tentativa de facilitá-la é uma mera definição de 

referência. Cada caso exigirá seus ajustes próprios e sempre haverá 

um risco (o risco associado ao negócio de desenvolver projetos). 

Há uma terceira forma de que gosto bastante. Primeiro por 

sua facilidade de uso. Segundo por possuir uma lógica que permite 

aplica-la genericamente sem depender de tabelas específicas ou de 

planejamentos mais detalhados (embora isso seja sempre necessário 

para gerir o processo de desenvolvimento do projeto). Trata-se de 

estabelecer o valor do projeto como porcentagem do valor da obra. 

Se vc usar valor da obra já com BDI, terá valor de projeto já com BDI. 

Se usar valor de custo, terá valor de custo (o que é útil quando quiser 

incidir um BDI bastante diferenciado dos praticados em obras). Aqui 

a referência é o valor da obra, mas para esse é relativamente simples 

encontrar parâmetros aceitáveis e justificáveis. Há o CUB, cujo valor 

é corrigido mensalmente pelos SINDUSCON. Há também o SINAPI, 

da CEF. E há sempre a possibilidade de recorrer aos preços de 

imóveis novos divulgados por incorporadoras (mas para isso é 

preciso saber quanto do valor venal não se refere a obra, o que pode 
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ser da ordem de 50%, conforme o caso). O fato é que sempre haverá 

uma referência de mercado para o valor da obra (custo ou preço de 

venda). 

Esse terceiro procedimento recomenda aplicar sobre o valor 

da obra, um percentual para determinar o valor do projeto. Se for 

interessante, pode-se fazer isso por metro quadrado de obra e tem-

se um valor de projeto por metro quadrado, recaindo no primeiro 

procedimento. 

E a porcentagem a ser aplicada sobre o valor da obra? Ora, 

esse é o ponto crucial. E aqui vale uma reflexão... 

Se vc considera a obra totalmente pronta, o cálculo resultará 

no valor do projeto totalmente pronto. Ou seja, o valor resultante 

dessa conta refere-se ao preço (ou custo se for usado custo da obra) 

do projeto em seu último estágio de desenvolvimento e com todos os 

componentes que lhe são pertinentes. E fica a reflexão: qual o último 

estágio de desenvolvimento do projeto e quais os componentes do 

resultado a ser entregue neste estágio? Quem não sabe responder a 

essa questão, não tem como precificar projetos (até porque não terá 

como desenvolvê-lo, pois não sabe onde deve chegar). 

Se a obra é considerada pronta e operacional, então as 

interferências estão todas resolvidas. Ou seja, o valor do projeto é 

dele já completamente compatibilizado. Dessa conclusão resta um 

corolário que gosto muito de repetir: não existe projeto em partes 

(assim como não existe obra funcional em partes), ou é tudo, ou não 

é projeto finalizado. Não sendo finalizado, não pode ser precificado 

como tal. 

Há uma pergunta frequente nessa forma de precificar o 

projeto: o que está incluso no projeto, quais disciplinas ou 
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especialidades? A resposta é lógica: tudo o que estiver computado no 

valor da obra? Assim, para que englobe, arquitetura de interiores, é 

preciso considerar o valor de móveis, revestimentos, adornos e tudo 

o mais que seja pertinente a essa disciplina de projeto. Raciocínio 

análogo serve para paisagismo, ar condicionado, etc. Vale aqui a 

ressalva de que o CUB (referência muito utilizada) não considera 

inúmeros itens que necessariamente compõem a obra e, 

consequentemente, o projeto. É uma referência boa, mas perigosa se 

mal entendida (e quase sempre o é). 

Outra questão comum: como separar o valor por disciplinas? 

Essa separação é natural se o valor da obra for decomposto em itens 

relacionados às disciplinas. Havendo uma base de dados de 

orçamentos de obras já concluídas, não é difícil inferir parâmetros 

para essa decomposição. O mais difícil aqui é ter a base de dados 

organizada e estruturada adequadamente para encontrar índices 

para essa decomposição. Trata-se de um exercício interessante. 

Perceba que essa forma de precificar pressupõe que o projeto 

é integral, assim como necessariamente é a obra. Pressupõe ainda 

que todos os componentes do projeto necessários à execução da 

obra estão incluídos no valor dela e devem ser desenvolvidos pelos 

projetistas. 

Voltemos à porcentagem a ser aplicada sobre o valor da obra. 

Se queremos que empreendedores invistam em projetos, precisamos 

cobrar deles uma porcentagem menor do que os ganhos que ele terá 

com nosso trabalho. Assim, se aplico, por exemplo, 5% do valor da 

obra, estou afirmando que meu projeto proporcionará ao 

empreendedor um retorno maior que esses 5%. Apenas como 

observação, não é difícil encontrar projetos que agregam custos ao 
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empreendimento várias vezes superiores ao seu preço, numa 

demonstração de que não valiam, a rigor, nada, do ponto de vista 

econômico-financeiro (não retornam valor, mas aumentam despesas 

operacionais ou de implantação). Por outro lado, é importante frisar 

que o valor de um projeto não é apenas econômico-financeiro, 

dependendo da tipologia do empreendimento (embora sempre deva-

se procurar uma forma de valorar objetivamente as soluções de 

arquitetura e engenharia). Sabemos, finalmente, que gerar economia 

ou agregar valor ao empreendimento é tão mais provável quando 

mais o projeto é desenvolvido de forma colaborativa, sistêmica e 

integral. 

O SINAENCO - Sindicato Nacional das Empresas de 

Arquitetura e Engenharia Consultiva – produziu em 2011 o Roteiro de 

Preços - Orientação para Composição de Preços de Estudos e 

Projetos de Arquitetura e Engenharia (http://sinaenco.com.br/wp-

content/uploads/2016/08/ROTEIROdePRECOSversao2011.pdf) no 

qual consta como anexo o ábaco a seguir. 

Neste ábaco pode-se buscar a referência para a porcentagem 

a ser aplicada sobre o valor da obra. Perceba que qualquer obra com 

valor inferior a 1 milhão de dólares incorre num valor de projetos maior 

que 7,5%. Numa obra residencial de cerca de U$100.000,00 seria 

praticado 9% como valor de projetos. E assim por diante... 

Para finalizar, consideremos um valor de obra da ordem de 

R$ 2.500,00/m2 (esse é um valor razoável para obra finalizada de 

médio padrão, já com BDI). Suponhamos que trata-se de uma 

residência de 200 m2 e, portanto, já de um padrão médio a alto. 

Temos uma obra de R$ 500.000,00 ou U$150.000,00 

aproximadamente. Pelo ábaco, teríamos cerca de 8% de projeto, ou 

http://sinaenco.com.br/wp-content/uploads/2016/08/ROTEIROdePRECOSversao2011.pdf
http://sinaenco.com.br/wp-content/uploads/2016/08/ROTEIROdePRECOSversao2011.pdf
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seja, R$ 40.000,00, aí incluídos todas as disciplinas necessárias à 

completa construção do imóvel. Para curiosidade, isso refere-se a R$ 

200,00 por metro quadrado de projeto. 
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A pergunta que não cala é: no empreendimento descrito 

acima, vc é capaz de proporcionar soluções que superem os R$ 

40.000,00 de agregação de valor ao empreendimento? 
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27. Comentários sobre cultura inovadora 

March 2, 2019 

 

Adorei o artigo do link, escrito por Gary P. Pisano, sobretudo 

porque nos identificamos com seu conteúdo. “Gary P. Pisano é 

professor e reitor assistente sênior de desenvolvimento na Harvard 

Business School.” Veja o artigo na íntegra em: https://hbrbr.com.br/a-

dura-realidade-das-culturas-inovadoras/. 

Queríamos fazer apenas algumas citações, mas acabamos 

citando muito e comentando menos. Deve ajudar aos que têm 

preguiça de ler o artigo completo. Nosso texto ficou aparentemente 

sem nexo em algumas passagens, mas é que ele é um comentário 

com base no artigo original, então, ajudará bastante ler o original. 

 

 “A verdade é que para haver tolerância ao fracasso 

é preciso dispor de pessoas extremamente 

competentes.[...] . Muitas vezes, você não sabe o que 

você não sabe, e você tem de aprender enquanto 

caminha.” 

 

Por isso valorizamos em nosso trabalho mais a capacidade 

de reflexão que o conteúdo técnico já conhecido. Não nos interessa 

tanto o que nossas equipes sabem, mas sim a consciência que têm 

da sua ignorância e a capacidade de mudar isso. A sabedoria é 

humilde. Já andamos escrevendo sobre isso na “Coletânea de Textos 

2010 – 2015” disponível como e-book em nosso site. 

  

https://hbrbr.com.br/a-dura-realidade-das-culturas-inovadoras/
https://hbrbr.com.br/a-dura-realidade-das-culturas-inovadoras/
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“Durante essas explorações, as equipes leem a 

literatura sobre o assunto e convocam uma ampla 

rede externa de consultores científicos para pensar 

em novos insights científicos. Não há nenhuma 

restrição inicial sobre as explorações. Todas as ideias 

— mesmo que pareçam impraticáveis ou descabidas 

— são consideradas.” 

 

Isso é o que nossa metodologia de desenvolvimento de 

Projetos AEC faz na etapa de Levantamento de Informações 

(ajustando o contexto, obviamente). Quando iniciamos 

posteriormente a concepção, o fazemos com todas as informações 

que avaliamos e raramente somos surpreendidos no processo. “A 

experimentação disciplinada é um ato de equilíbrio. Como líder, você 

quer encorajar as pessoas a considerar “ideias descabidas” e dar-lhes 

tempo para formular suas hipóteses.” 

 

“... mas a segurança psicológica é uma via de mão 

dupla. Se para mim é seguro criticar suas ideias, 

também precisa ser seguro para você criticar as 

minhas [...]. A franqueza irrestrita é crítica para a 

inovação ... Não há nada de inconsistente em ser 

franco e respeitoso.” 

 

Nosso processo de criação de soluções praticamente exige 

que todos se manifestem. Isso é trabalho colaborativo, um dos nossos 

pilares. Respeito é um dos nossos valores que potencializa a 

inovação em nossos projetos. 
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 “Em culturas colaborativas, é natural para os 

funcionários procurar ajuda de colegas [...] Tais 

funcionários têm senso de responsabilidade coletiva. 

... No final, alguém precisa tomar uma decisão e se 

responsabilizar por ela. [...] Responsabilidade e 

colaboração podem ser complementares”. 

 

Nossa forma de trabalhar promove a colaboração que 

respalda a decisão dos responsáveis. 

 

“As pessoas podem se empolgar com as 

perspectivas de ter mais liberdade [...] Mas também 

precisam reconhecer que essas liberdades são 

acompanhadas de sérias responsabilidades.” 

 

A liberdade caracteriza nosso método, mas é a 

responsabilidade que caracteriza nossos parceiros e equipes. 

 

“... os líderes precisam reconhecer que não há 

atalhos na formação de uma cultura inovadora. [...] E 

elas não serão para todos, por isso você precisa 

selecionar com muito cuidado quem da organização 

mãe deve integrá-las.” 

 

Isso explica nossos critérios de construção de parcerias e 

seleção de membros das equipes. 
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“[...] as culturas inovadoras podem ser instáveis e a 

tensão entre as forças de equilíbrio pode facilmente 

desequilibrá-las [...]” 

 

Por isso estamos sempre simultaneamente em processo de 

evolução e estabilização. Consolidar uma forma de trabalho é como 

o pé de apoio firme ao solo, enquanto o outro dá o próximo passo. 
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28. Modalidade de licitação para Projetos de 

Arquitetura e Engenharia: pregão é exceção e 

não regra 

Dezembro, 2017, Revista ILC, Zênite Consultoria 

Introdução 

A problemática da contratação de Projetos de Arquitetura, 

Engenharia e Construção (Projetos AEC) ou mesmo de serviços 

técnicos especializados nestas áreas está sempre vinculada à 

questão das garantias necessárias de que a empresa contratada para 

fornecer tais serviços esteja de fato capacitada para o fornecimento. 

O grande receio de contratantes é de que a empresa contratada não 

possua as condições técnicas adequadas para desenvolver boas 

soluções dentro de um rol de requisitos técnicos e administrativos 

muitas vezes de difícil especificação. 

Neste cenário, a tendência ao uso do pregão eletrônico pela 

administração pública traz preocupações ao setor de Arquitetura e 

Engenharia. A disputa dinâmica de preços permitida pelos pregões é 

considerada um grande risco, uma vez que empresas com menores 

condições técnico-administravas (com custos fixos menores) podem 

ser privilegiadas, contratando serviços que exijam mais do que elas 

podem garantir. 

Assim, por diversas ocasiões, empresas e órgãos 

representativos do mercado de construção civil se manifestaram 

contrários ao uso do pregão eletrônico para contratação de Projetos 

AEC. Contudo, as argumentações nem sempre têm sido 

convincentes ou suficientes para sustentar tais posicionamentos. 
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Segue, dessa forma, a questão sendo tratada de forma controversa 

quando Projetos AEC são arrolados, sem maiores especificidades, no 

conjunto genérico de “serviços de engenharia”. 

A fim de estabelecer de forma clara e objetiva a situação dos 

Projetos AEC no que diz respeito à sua contratação, é preciso buscar 

compreensão um pouco mais aprofundada dos pontos conceituais 

que sustentam os ditames legais, para que os mesmos possam ser 

corretamente aplicados. Vale observar, neste ponto, que dada a 

generalidade pretendida pelas normas de contratação, é de se 

esperar que especificidades, como é o caso de Projetos AEC, exijam 

uma aplicação de hermenêutica em níveis condizentes com a 

profundidade dos conceitos envolvidos. Ddeixar à deriva essa 

interpretação não pode ser considerado benéfico nem para 

contratantes, nem para contratados, quanto mais para o interesse 

público. A esse respeito vale o alerta do ilustre Dr. Renato Geraldo 

Mendes em um de seus artigos: 

 

“É nesse ponto que reside um dos grandes problemas 

do Direito, pois nele nem tudo o que está dito está 

necessariamente escrito. Portanto, é um erro 

gravíssimo em matéria de hermenêutica reduzir o 

conteúdo da norma à dimensão literal de um 

enunciado prescritivo.” (MENDES, 2010) 

O espírito do pregão eletrônico 

A legislação atual dá preferência ao uso do pregão eletrônico 

nas contratações em função da ideia de que ele permite maior 

participação de proponentes, ampliando a concorrência, como 
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pretende o interesse público. Além disso, a possibilidade da disputa 

dinâmica de preços permite ao contratante obter o serviço por menor 

preço. 

A inversão das fases (habilitação e proposta) estabelece 

diretrizes para um caminho distinto das modalidades mais 

tradicionais. Privilegiar a proposta comercial é o espírito do pregão e, 

por isso, é permitida a disputa dinâmica de preços. Não à toa, prevê 

a legislação que tal modalidade deva ser aplicada na contratação de 

produtos e serviços comuns. Já a ausência da dinamicidade na 

disputa de preços é a forma de privilegiar a qualificação técnica dos 

proponentes, aplicáveis a produtos e serviços não comuns. 

O espírito do pregão está exatamente na disputa dinâmica 

dos preços e essa disputa, somente é permitida porque os produtos 

ou serviços são comuns, tornando a qualificação técnica do 

proponente secundária. 

O ponto chave falho da legislação 

A discussão sobre a aplicabilidade do pregão a certas 

contratações, recai, portanto, sobre a avaliação do quão comum é o 

objeto da contratação. Para objeto contratado não comum, a 

qualificação técnica do fornecedor tem primazia sobre sua proposta 

comercial. 

A disputa dinâmica de preços é dispensada em razão da 

natureza não comum do objeto contratado, onde é mais 

preponderante a capacidade de fornecimento que o preço do 

fornecimento. Há de se supor que esta condição é aceita em função 

do risco inerente à contratação, que deve ser compensado pela 

capacidade técnica do contratado. Fica implícito que a capacidade 
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técnica do contratado é sustentada exatamente pelo preço oferecido 

ao contratante, pois certamente manter essa capacidade implica num 

custo. 

Assim, a disputa dinâmica de preço (pregão) seria possível 

exatamente nos casos do objeto contratado não exigir níveis 

superiores de qualificação técnica. 

O ponto chave está na definição do que sejam produtos ou 

serviços comuns. E a falha da legislação em relação a esta definição 

foi bastante esclarecida pelo advogado e consultor jurídico Renato 

Geraldo Mendes, a quem recorro, admitindo suas palavras suficientes 

para dirimir a questão, como a seguir: 

 

“Portanto, essencialmente está dito no referido 

preceito que bens e serviços comuns são aqueles 

que: (a) tenham um padrão de desempenho e 

qualidade; (b) tal padrão de desempenho e qualidade 

possa ser objetivamente definido no edital; e (c) tal 

objetividade resulte de especificações usuais no 

mercado... 

.... Em primeiro lugar, qualquer solução que a 

Administração definir como indispensável para 

satisfazer as suas necessidades deverá ter, 

obrigatoriamente, um padrão de desempenho e de 

qualidade. ... Logo, não é essa característica que 

singulariza os bens e serviços comuns, pois os 

“incomuns” também deverão ter um padrão de 

desempenho e de qualidade mínimos, ... 
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.... Em segundo lugar, se padrões de desempenho e 

de qualidade mínimos são condições indispensáveis 

para licitar, eles necessitam ser objetivamente 

definidos no edital, .... Logo, não é possível haver um 

padrão de qualidade mínimo, por exemplo, que não 

seja objetivo... 

.... Em terceiro lugar, resta a última condição 

apontada: a de que a especificação que traduzirá 

objetivamente os padrões de desempenho e de 

qualidade seja usual no mercado. ... as coisas que 

são “incomuns” também têm especificação usual no 

mercado. ” (MENDES, 2010) 

 

Complemento a terceira análise acima argumentando que 

serviços e bens incomuns, no que tange à característica usual de sua 

especificação, diferem dos demais não pelas características (padrões 

e desempenho) uma a uma, mas pelo conjunto delas e suas relações 

pretendidas. Não fossem as características especificáveis com base 

em parâmetros usuais, não seriam inteligíveis e, portanto, não haveria 

como contratar o bem ou serviço, pois que a compreensão da 

especificação seria inviável. Ressalte-se aqui o conceito de que só há 

comunicação quando há congruência parcial de repertório entre as 

partes. Assim, qualquer bem ou serviço adquirível sempre será 

descrito com base em parâmetros usuais de mercado, mesmo que o 

conjunto deles seja não usual. 

Cremos ser necessário caracterizar o que seria serviço 

incomum, o que se espera seja decorrente, por exclusão, da definição 

do que seja comum. 
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O critério mais adequado para seleção da modalidade 

de licitação 

O efeito prático da objetividade desta distinção entre serviço 

comum e incomum está na possibilidade de selecionar 

adequadamente a modalidade de licitação. 

Neste ponto a orientação de Mendes é novamente assertiva 

ao destacar que é preciso distinguir a caracterização do resultado ou 

produto a ser fornecido da obrigação de fornecê-lo (a obrigação 

contratada). 

O jogo de palavras pode também ser causador das 

dificuldades. É preciso entender semanticamente o que seja comum 

e se é este mesmo o entendimento pretendido pela legislação. Além 

disso, é preciso esclarecer se este adjetivo deve ser dado ao produto 

a ser fornecido, ao processo de fornecê-lo, ou a ambos. 

O que é comum? 

Uma simples procura na internet fornece a seguinte definição 

para o termo comum: “adjetivo de dois gêneros 1. relativo ou 

pertencente a dois ou mais seres ou coisas. "era nosso amigo c." 2. 

que é usual, habitual. "o ano c. tem 365 dias". Por oposição, 

deduzimos que incomum é o que é relativo ou pertencente a um único 

ser ou o que não é habitual ou usual. 

Pensemos na aquisição de um veículo. O objeto a ser 

fornecido é comum, pois sempre há veículos no mercado que 

possuem características análogas. Tais características dizem 

respeito aos seus padrões e desempenho. De forma semelhante, o 

processo necessário para fornecer o veículo pode ser desempenhado 
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por uma infinidade de lojas atuantes no mercado de compra e venda 

de veículos, sendo, portanto, comum também. 

Um produto incomum ou é inexistente, ou é único. Para o 

caso de fornecedor único, inclusive, a legislação prevê modalidade ou 

procedimento específico de aquisição já que é impossível a disputa. 

Incomum seria então, um produto ou serviço desenvolvido 

especificamente para solucionar uma necessidade, pois que tal 

produto, antes inexistente, seria desenvolvido especificamente para 

um contratante. Não haveria outro ser existente que gozasse de um 

conjunto de características semelhante (padrões e desempenho). 

Nessa condição, reparemos que até mesmo o processo necessário 

ao fornecimento seria mais complexo, pois não se trata apenas de 

uma intermediação entre um fabricante e um comprador, mas de um 

novo desenvolvimento a ser feito. 

A caracterização de produto ou serviço comum estaria então 

associada ao fato de haver diversas soluções possíveis já disponíveis 

no mercado (relativo ou pertencente a dois ou mais seres). Já, no que 

se refere ao processo de desenvolvimento do resultado, a 

caracterização de comum estaria na possibilidade de ser igualmente 

processado por diversos fornecedores. 

Aparentemente a unicidade do resultado a ser entregue seria 

suficiente para caracterizar o incomum. Semanticamente seria 

exatamente isso. 

Contudo, percebamos que a legislação, ao definir a 

modalidade do pregão, pretendia ampliar a possibilidade de 

concorrência. Estabelecer como critério o fato do serviço ou produto 

ser incomum não é a intenção da legislação pois o servido ser 
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incomum não tem necessariamente relação com o fato do fornecedor 

ser incomum. 

Poderíamos admitir que o produto ou serviço a ser fornecido 

caracterizar-se como incomum seria condição necessária, mas não 

suficiente para a opção por outra modalidade de licitação que não o 

pregão. Pois, caracterizada está a peculiaridade do produto, mas não 

resta óbvia a impossibilidade de secundarizar a qualificação técnica 

do fornecedor, condição imposta pelo pregão. 

O critério da complexidade 

Acreditamos que seria mais fácil à legislação estabelecer ou 

caracterizar os casos em que o pregão não deve ser usado. A ideia 

do pregão é privilegiar a disputa de preços. Faria sentido, então, 

caracterizar os casos em que a qualificação técnica é, de fato, mais 

necessária que o preço para garantir os resultados esperados pelo 

contratante. 

Vale ressaltar aqui que o interesse público está na seleção da 

melhor alternativa e não necessariamente na de menor custo. O 

menor custo de aquisição não garante a melhor alternativa. No que 

se refere a Projetos AEC, sabe-se que os custos de um 

empreendimento são muito maiores durante a operação (que pode se 

estender por décadas) do que na implantação (construção), ou nos 

projetos (planejamento). 

A primeira argumentação que deve vir à mente, diante da 

proposta de secundarizar a qualificação técnica dos fornecedores no 

pregão, é o risco de se contratar um fornecedor que não será capaz 

de desenvolver o processo necessário à entrega. Percebamos que 

objetos incomuns não exigem necessariamente processos 
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complicados para sua execução, razão pela qual a maior abrangência 

da concorrência no mercado pode ser vantajosa para o contratante, 

uma vez que a simplicidade do processo de produção não implicaria 

em custos significativos ou condições especiais. 

O risco de ter frustrado o fornecimento por baixa qualificação 

técnica do fornecedor está mais associado à complexidade do 

processo necessário à entrega que pelo produto ou resultado a ser 

entregue. Para destacar, o caso de um veículo incomum pode ser 

atendido por diversas fábricas de veículos que dominem os processos 

e tecnologia de fabricação de veículos com as características 

peculiares requeridas. 

A questão da complexidade do processo de fornecimento é 

definida pelas características que são exigidas em tal processo. No 

exemplo do veículo incomum, se for um veículo militar que possua 

armamento, certamente limitaremos bastante os fornecedores 

possíveis. Nesse caso a vantagem do pregão cai por terra, pois a 

limitação da concorrência é óbvia. 

Mendes (2010) recomenda os seguintes critérios para 

seleção de modalidades de licitação: 

 

“A primeira pergunta a ser feita é: o objeto licitado é 

complexo? Depois, uma segunda: o objeto deverá ser 

“feito” pelo próprio contratado? 

Assim, se a resposta for afirmativa para as duas 

perguntas, o pregão não deve ser adotado. Caso 

contrário, se qualquer das respostas for negativa, é 

cabível o pregão. ” (MENDES, 2010) 
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Ou seja, parte Mendes do pressuposto de que um objeto 

contratado complexo, quando tiver que ser produzido pelo próprio 

contratado, demanda um processo complexo. Estes processos não 

deveriam ser contratados por pregão, uma vez que a redução 

dinâmica de preços, reduziria também a capacidade do fornecedor de 

lidar com o processo complexo, colocando em risco o fornecimento. 

Resta estabelecer objetivamente, para que seja prático este 

critério, o que seria um processo complexo. 

O que é complexo? 

Devemos, inicialmente, evidenciar que complexo não é 

antônimo de comum. O que não é comum, é incomum e não 

necessariamente complexo. 

Há uma tendência equivocada de admitir complexo como o 

oposto de simples. O que não é simples, é composto. Composto é 

aquilo que possui várias partes. 

Recorremos ainda ao termo confuso. Confuso pode ser 

entendido como derivado de “com” “fusão”, ou seja, aquilo que foi 

fundido a partir de substâncias diferentes. Dizemos confuso aquilo em 

que é difícil distinguir as partes. 

Esses termos que denotam ideias sutilmente diferentes 

podem nos levar a equívocos semânticos e parece ser o caso da 

legislação quando tenta relacionar o uso do pregão a bens e serviços 

comuns. O termo comum foi bem empregado? 

Complexo é aquilo que tem plexo. Plexo, recorrendo 

novamente aos dicionários na internet: 
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“Entrelaçamento de ramificações nervosas, de vasos 

sanguíneos e de vasos linfáticos dispostos em rede, 

conectados um ao outro: o plexo solar está localizado 

atrás do estômago. 

[Figurado] Modo como algo está disposto; 

encadeamento, ordem, série.” 

(https://www.dicio.com.br/plexo/) 

 

Resumida e objetivamente, complexo é aquilo que possui 

plexo e este plexo se apresenta de forma entrelaçada, em rede, com 

conexões diversas, eventualmente até escondida, encadeada, etc. 

A fim de satisfazer um maior rigor conceitual, segue o que 

expõe Edgar Morin, expoente da Teoria da Complexidade: 

 

“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 

ambigüidade, da incerteza..." 

https://www.dicio.com.br/plexo/
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
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(http://pt.wikipedia.org/wiki/Complexidade#Epistemol

ogia_da_complexidade). 

 

Sendo o processo complexo, fica clara a necessidade de 

privilegiar a qualificação técnica do fornecedor evitando, inclusive, a 

possibilidade de disputa dinâmica de preços que pode, em última 

análise, impedir (pela falta de recursos) o contratado de lidar com a 

complexidade característica do processo. 

Avaliação objetiva da complexidade 

Avaliar objetivamente a complexidade de um processo não é 

tarefa elementar, mas é possível propor alguns pontos de análise. 

Para tanto, compilo trechos de artigo que publiquei em 2010 sobre 

projetos complexos. É interessante esclarecer que o termo projeto, 

neste caso, deve ser entendido na concepção do Gerenciamento de 

Projetos, qual seja: “projeto é um esforço temporário empreendido 

para criar um produto, serviço ou resultado único” (PMI, PMBOK, 

2012). Percebamos que projeto se refere, nessa ótica, a um processo 

de fornecimento. 

 

“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 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Complexidade#Epistemologia_da_complexidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Complexidade#Epistemologia_da_complexidade
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preocupantes as interações entre as diversas 

atividades 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, [...] 

Porém, pode-se argumentar que todo projeto possui 

essas características em maior ou menor grau [...] 

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. Ou seja, 

trata-se da experiência das equipes em conduzir tais 

situações [...] 

Ou seja, a complexidade se estabelece não apenas 

pela existência dos fatores que a compõem, mas, 

sobretudo pelo desconhecimento ou inexperiência 

sobre como se lidar com eles [...] 

É importante lembrar que projetos complexos não 

são necessariamente projetos grandes e vice-versa. 

[...]. Ou seja, tratar projetos complexos sem as 

devidas precauções gerenciais pode alterar sua 

situação e colocar em risco o seu objetivo” 

(RUGGERI, 2010) 
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Fica clara a necessidade de qualificação apropriada para lidar 

com fornecimentos complexos, razão pela qual, nestas situações, 

deve-se privilegiar a qualificação técnica do fornecedor e garantir-lhe 

a condição de lidar com as dificuldades da complexidade não 

impondo a ele uma restrição exagerada de preço. 

Assim, o pregão eletrônico (além de não ser aplicável), se 

aplicado, tende a eliminar a qualidade da contratação. Isso está 

associado à capacidade do fornecedor de lidar com a complexidade 

do processo. Esta capacidade está diretamente ligada ao 

planejamento realizado para o fornecimento e aos recursos 

necessários para se cumprir tal planejamento. Não se trata apenas 

de ter qualificação técnica, mas de ter condições (financeiras) de 

colocá-la a serviço do contratante. 

Devemos então, para sermos práticos e objetivos em relação 

à complexidade, analisar: 

1- A quantidade de partes que compõem o resultado a 

ser entregue.  

2- As inter-relações entre as partes que compõem o 

resultado a ser entregue. 

3- A inter-relações entre as etapas ou fases de 

produção. 

4- A quantidade de pessoas ou organizações 

envolvidas no processo de fornecimento. 

5- O grau de especialização das comunicações a serem 

trocadas entre as pessoas ou equipes do processo 

de fornecimento. 

6- A quantidade de áreas de especialização envolvidas 

no processo de fornecimento. 
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7- As restrições e premissas iniciais para a realização 

do fornecimento. As restrições impõem dificuldades e 

as premissas ainda não confirmadas impõem riscos. 

8- Uso de tecnologias e sistemas. 

Outras avaliações poderiam ser feitas, mas o importante é 

que não é uma ou outra que responderá pela complexidade do 

fornecimento e sim o conjunto delas. 

A complexidade nos projetos de Arquitetura e 

Engenharia 

Para focar o tema proposto – Projetos AEC - realizamos 

algumas análises a seguir, sem pensar em esgotar a possibilidade de 

cenários possíveis. 

Primeiramente é preciso deixar claro que cada projeto é único 

e, portanto, o resultado a ser entregue é certamente incomum. É 

fundamental compreender que não se trata de desenhos e textos que 

são entregues em qualquer serviço. A solução descrita nestes 

documentos gráficos e textuais é desenvolvida especificamente para 

solucionar os problemas de cada contratante. Neste aspecto, de 

modo geral, não há como negar a unicidade da solução. 

As soluções de Arquitetura e Engenharia são apresentadas 

em um conjunto de documentos que se referenciam mutuamente num 

alto nível de integração das partes. Não é à toa que não é 

recomendável a contratação isolada de qualquer especialidade 

técnica e sim, uma contratação com o maior conjunto possível de 

especializações. 

A quantidade de especialidades contemplada numa 

contratação está diretamente associada à quantidade de pessoas ou 
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organizações envolvidas. Mais canais de comunicação devem ser 

estabelecidos e mais difíceis são as comunicações em ambientes 

multidisciplinares. Não é à toa que bons projetos possuem equipes de 

coordenação cujo foco é exatamente conduzir a integração das 

especialidades. Vale ressaltar também que equipes técnicas 

submetidas a contratos diferentes têm suas integrações dificultadas, 

o que aumenta a complexidade. 

Requisitos de alta tecnologia ou de soluções inovadoras 

pouco conhecidas também podem incluir especificidades no 

fornecimento que exijam maior qualificação. As condições que o 

próprio contratante possui para acompanhar o processo de 

fornecimento ou mesmo para usar o resultado entregue podem criar 

especificidades. 

Enfim, não queremos propor que qualquer processo de 

desenvolvimento de Projetos AEC seja complexo o suficiente para 

descredenciar a aplicação do pregão, mas não podemos admitir, 

diante do exposto, que uma situação simplificada seja mais 

representativa das situações reais de mercado. 

É óbvio que há uma perspectiva pela qual o processo de 

fornecimento tende a um andamento padrão e que as soluções, por 

mais que sejam diferentes entre si, apresentam grau de dificuldade 

similar. Por este enfoque tenderíamos a considerar o fornecimento 

como comum. Mas ressaltamos que, a essa altura, já não 

consideramos a definição de bem ou serviço comum como critério 

para optar por uma ou outra modalidade de contratação. Admitir que 

seja comum não exclui a complexidade do Processo de 

Desenvolvimento de Projetos de Arquitetura e Engenharia, como 

visto. 
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Está claro o risco de a disputa dinâmica de preços inviabilizar 

o enfrentamento, pelo contratado, das inúmeras situações diferentes 

possíveis no desenvolvimento de um Projeto AEC. Evitar esse risco é 

também função do contratante, sobretudo quando responsável pelo 

bom uso de recursos públicos, não apenas na contratação, mas 

também no uso ou operação do resultado entregue pelo contratado. 

Cada situação, como prescreve a legislação, carece de 

análise própria, mas a orientação geral deve garantir o enfrentamento 

da complexidade de um processo de fornecimento. O uso do pregão 

tende mais à exceção que à regra, portanto, para esse tipo de 

contratação. 

O espírito da técnica e preço 

Por fim, desmistificado o uso do pregão, qual seria então a 

modalidade adequada para contratação de Projetos AEC? A dúvida 

se apoia no critério de julgamento ou decisão. 

Há uma tendência em admitir que a contratação de Projetos 

AEC deva ser decidida por técnica e preço. O critério é correto, mas 

não aplicável a qualquer caso. 

O ponto chave da modalidade técnica e preço 

Reza a Lei 8.666, em relação ao tipo de licitação técnica e 

preço, o seguinte, com destaques nossos: 

 

“Art. 46.  Os tipos de licitação "melhor técnica" ou 

"técnica e preço" serão utilizados exclusivamente 

para serviços de natureza predominantemente 

intelectual, em especial na elaboração de projetos, 
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cálculos, fiscalização, supervisão e 

gerenciamento e de engenharia consultiva em 

geral e, em particular, para a elaboração de 

estudos técnicos preliminares e projetos básicos 

e executivos, ressalvado o disposto no § 4o do 

artigo anterior.  

§ 1º Nas licitações do tipo "melhor técnica" será 

adotado o seguinte procedimento claramente 

explicitado no instrumento convocatório, o qual fixará 

o preço máximo que a Administração se propõe a 

pagar: 

I - serão abertos os envelopes contendo as propostas 

técnicas exclusivamente dos licitantes 

previamente qualificados e feita então a avaliação 

e classificação destas propostas de acordo com os 

critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, 

definidos com clareza e objetividade no instrumento 

convocatório e que considerem a capacitação e a 

experiência do proponente, a qualidade técnica da 

proposta, compreendendo metodologia, 

organização, tecnologias e recursos materiais a 

serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação 

das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua 

execução;” (BRASIL, Lei 8.666/93) 

 

Queremos destacar que as propostas técnicas são abertas 

“exclusivamente dos licitantes previamente qualificados”. Ou seja, o 

aspecto principal de análise nas propostas técnicas não é a 
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qualificação do proponente, mas a da proposta, como diz o próprio 

texto da lei. 

Fica claro que o tipo de licitação técnica e preço é necessário 

quando o contratante não estabelece a priori, no edital e seus anexos, 

a metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem 

utilizados no processo de fornecimento. 

Se, por outro lado, o contratante estabelece já no edital de 

licitação ou num dos seus anexos, para que sejam obrigatoriamente 

observadas pelos proponentes, as principias condições garantidoras 

de qualidade e segurança ao processo de fornecimento, o julgamento 

da técnica se tornaria dispensável. 

O tipo de licitação técnica e preço deve ser usado, portanto, 

quando o contratante não possui condições de (ou optou por não) 

definir as características do processo de fornecimento que assegurem 

qualidade do resultado a ser entregue. 

Caso as definições sobre o processo de fornecimento tenham 

sido suficientemente estabelecidas no instrumento licitatório, deve-se 

recorrer imediatamente aos demais tipos de licitação, exceto o 

pregão, cuja aplicabilidade constitui casos de exceção para 

contratação de Projetos AEC como já visto. 

Conclusão 

Face às argumentações expostas, é inevitável concluir que 

Projetos de Arquitetura e Engenharia podem ser contratados por 

pregão apenas em casos muito específicos e que, como regra geral, 

devem ser usadas as modalidades em que se privilegia a qualificação 

técnica dos proponentes antes das propostas de preços. 
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A disputa dinâmica de preços deve ser evitada sob pena de 

dificultar ao contratado o enfrentamento da complexidade do 

processo de fornecimento a que se submete que, numa análise mais 

profunda, possui significativo grau de imprevisibilidade, dependendo 

de recursos para enfrentar tais fornecimentos. 

A tendência a considerar, diante do fato da desqualificação 

do pregão, a licitação do tipo técnica e preço como mais apropriada à 

contratação dos Projetos de Arquitetura e Engenharia também se 

mostra equivocada em certa medida. Como a análise técnica é feita 

sobre a proposta apresentada para o processo de fornecimento, esta 

modalidade somente faz sentido quando tal processo já não está 

definido no edital. 

Estando definidas como obrigatórias as características que 

assegurem ao processo o nível de qualidade requerido, não há 

necessidade de avaliação de propostas técnicas, desde que a 

habilitação técnica dos proponentes esteja condizente com a 

necessidade imposta por tais características. 

Assim, não resta outra conclusão, senão a de que projetos de 

Arquitetura e Engenharia devem ser contratados pelas modalidades 

mais tradicionais de licitação que privilegiam a qualificação técnica do 

contratado. 

O uso do pregão deve ficar restrito aos casos particulares em 

que haja reduzido grau de complexidade no fornecimento. 
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