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GESTÃO

Engenharia 
Integral: uma 

abordagem atual 
e necessária

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. 

Texto Renê G. Ruggeri*

A   extrapolação dos princípios da 
Engenharia Simultânea para 

além do campo de aplicação ime-
diata permite criar uma nova abor-
dagem 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 for-
mas de compreender o mundo, a 
sociedade, as relações de mercado 
e a organização de empresas, pro-
jetos e processos de negócios.

O empreendimento 
de construção civil

Falar de implantação de empre-
endimentos exige que haja con-
senso sobre o que devemos enten-
der com esse termo. Pense que se 
dois termos significassem a 
mesma coisa, não haveria sentido 
em ter ambos numa mesma lín-
gua. Cada palavra, termo ou ex-
pressão possui um significado es-
pecífico que, embora possa ser 
afetado pelo contexto assumindo 
significações conotativas, deve ter 
sua especificidade como base da 
interpretação.

Devemos, como se faz inadver-
tidamente, considerar “empreen-
dimento” como sinônimo de 
“obra”? O verbo empreender tem 
a ver com assumir responsabilida-
de por algo e o verbo obrar diz 
respeito à executar uma ação. Ob-
viamente 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 associa-
da a esse objeto. O empreendedor 
é reconhecido pela sociedade por-
que assumiu em algum momento 
o papel social de suprir determi-
nado produto ou serviço a quem 
dele necessitar. Antes de ter uma 
relação comercial, tem uma res-
ponsabilidade social.

Essa introdução nos dá condi-
ções de inferir o que devemos en-
tender por empreendimento. Fa-
lamos daquilo que alguém assu-
miu frente à sociedade. Se, para 
uma construtora, o empreendi-
mento se reduz à entrega de uma 
boa construção, para o empreen-
dedor 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 eficiên-
cia de um sistema. 

Devemos então refletir sobre 
qual ponto de vista considerar na 
implantação de um empreendi-
mento. A resposta mais lógica nos 
parece ser: o ponto de vista da so-
ciedade.

Mesmo que admiremos as ma-
ravilhosas obras que são executa-
das, para a sociedade o que causa 
impacto perene são os negócios 
ou relações nelas operadas. Os 
impactos da obra sempre têm um 
lado negativo muito perceptível 
na implantação, pois causam 
grandes transtornos, mas são pas-
sageiros. Os impactos significati-
vos são aqueles que permanecerão 
posteriormente, os da operação. 
Estes impactos referem-se à mo-
delagem dos negócios associados 
à necessidade de se construir a 
obra. Este é, então, o principal ob-
jeto 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 responsa-
bilidades que assumiu perante ela. 
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 em-
preender. Ou ainda: gerenciar 
obras é apenas uma parte de ge-
renciar a implantação de empre-
endimentos. Os profissionais da 
construção civil precisam expan-
dir a visão nesse sentido.

Percebamos que sem um plano 
de negócio que defina detalhada-
mente as relações futuras a serem 
mantidas com a sociedade, não é 
possível ter boas diretrizes ou re-
quisitos para implantar um em-
preendimento. Diretrizes e requi-
sitos são a base da gestão de proje-
tos e das avaliações de qualidade. 
Fundamentam os critérios de de-
cisão usados pelos gestores. Ou 
seja, não é possível uma implanta-
ção de qualidade, com decisões 
certeiras, sem esta visão de negó-
cios. Assim, mais do que saber o 
que está fazendo, um gestor de 
implantação de empreendimen-
tos precisa saber porque está fa-
zendo o que faz. A análise de ne-
gócios é um dos segredos da boa 
gestão largamente previsto na 
Gestão de Projetos como na pas-
sagem 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 extre-
mamente complexo, tanto quanto 
podem ser as próprias obras. 
Como entendemos o empreendi-
mento não apenas como a obra as-
sociada a ele, mas englobamos 
toda sua relação com o negócio e a 
operacionalização dele, fica fácil 

perceber que o rol de conhecimen-
tos inerentes a este processo de 
implantação não contem apenas a 
Arquitetura, a Engenharia e a Ges-
tão de Projetos. Um empreendi-
mento nasce da Gestão de Negó-
cios, como planejamento, e culmi-
na também na Gestão de Negó-
cios, como operação. É claro que 
neste caminho, há um conjunto de 
conhecimentos aplicados em 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 implan-
tação 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 fle-
xível. O pensamento e a organiza-
ção capazes dessa estruturação 
precisam de consolidação e flexibi-
lidade nas doses adequadas. Isso, 
atualmente, é possível graças a de-
senvolvimentos recentes das tec-
nologias, das ciências gerenciais e 
da reflexão sócio-filosófica de 
modo geral.

Mesmo que admiremos as maravilhosas obras 
que são executadas, para a sociedade o que 
causa impacto perene são os 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.
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Pensamento sequencial e simultâneo, 
passado ou presente?

Engenharia simultânea: projeto do 
produto e projeto do processo produtivo

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 ocorre em passos bem 
definidos e sequenciais, como 
mostra o diagrama da figura a 
seguir.

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.

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.

Figura 1: Engenharia Sequencial - projeto do produto
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Um PDP estruturado de forma 
mais sistêmica, em teoria, não deve-
ria exigir a busca por interferências 
porque elas seriam, em tese, resolvi-
das naturalmente ao longo do pro-
cesso. 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 cons-
tatando isso há algum tempo:

“A ineficácia do processo de 
projeto de edificações aponta 

para a necessidade da evolução 
da gestão do processo de pro-
jeto. O BIM surge como uma 

solução, mas também é preciso 
avaliar se não estamos avan-
çando para um novo patamar 
sem resolver problemas exis-

tentes na configuração atual da 
gestão de projetos.” (MANZIO-

NE, 2013)

Há várias outras ocorrências co-
muns que indicam que estruturamos 
o trabalho ainda baseados na Enge-
nharia Sequencial. O simples fato de 
admitir que os projetos de arquitetu-
ra devam anteceder as demais espe-
cialidades (prática generalizada no 
mercado) demonstra uma dificulda-
de de pensar os empreendimentos 
como um todo sistêmico. Evoluir 
nisso ainda exigirá do mercado mui-
tas transformações dolorosas. Esta 
evolução demandada pelo mercado 
vem inicialmente na forma da Enge-
nharia Simultânea com um pensa-
mento essencialmente diferente.

Muitos acreditam que a expressão 
Engenharia Simultânea seja sim-
plesmente uma referência ao desen-
volvimento de todas as especialida-
des de projeto em paralelo, mas isso 
é um engano, pois mesmo ao se-
quenciar etapas do PDP (engenha-
ria sequencial), nenhuma teoria fez 
referência a um sequenciamento de 
disciplinas ou especialidades.

A Engenharia Simultânea foi de-
senvolvida para que o tempo entre 
a ideia de um novo produto e a sua 
efetiva produção fosse diminuído. 
Ou seja, saia na frente o concor-
rente que reduzisse mais esse prazo 
de lançamento de um novo produ-
to. Surgiu por uma necessidade do 
negócio, o que já mostra uma mu-
dança fundamental.

A ideia central na Engenharia Si-
multânea está em desenvolver si-
multaneamente o projeto do pro-
duto e o projeto do processo produ-
tivo. A simultaneidade do desen-
volvimento de especialidades é uma 
necessidade desse paralelismo. A 
consideração do processo produti-

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, 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.

vo exige que vários detalhes técni-
cos sejam colocados conjuntamen-
te 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 discus-
são de interferência em momentos 
mais oportunos deixa claro que as 
disciplinas devem evoluir conjunta-
mente e não sequencialmente. Infe-
lizmente, boa parte do mercado 
ainda reluta em aceitar isso porque 
força uma mudança de estrutura 
mental, tira da zona de conforto.

A separação das etapas do PDP re-
quer foco nos objetivos de cada uma 
delas muito mais que nos conteúdos 
ou produtos específicos. Esse foco 
nos objetivos exige que tarefas carac-
terísticas de uma etapa sejam justa-
postas (não importa a disciplina a 
que pertença) em função de interfe-
rências vislumbradas pela conside-
ração do processo produtivo.

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

BRIEFING

ESTUDO 
PRELIMINAR

ANTE
PROJETO

PROJETO
LEGAL

PROJETO
EXECUTIVO

PRODUÇÃO
(OBRA)

PROJETO DO PROCESSO 
DE PRODUÇÃO

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.
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Eixos de Competência

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 
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 

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 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 
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.

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.

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.

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 para uma maior interação técnica 
entre as diversas questões multidisciplinares.

Evoluir nesse sentido inaugurado pela En-
genharia Simultânea é preciso. Processos de 
trabalho mais abrangentes podem ser mod-
elados e efetivamente executados com as 
tecnologias atualmente disponíveis. As mu-
danças culturais necessárias vêm ocorrendo 

(mesmo que a passos lentos) e aos poucos 
firmam uma nova estrutura de pensamento 
adjacente aos modelos de produção na con-
strução civil.

Podemos dividir os trabalhos necessários à 
implantação de um empreendimento em seis 
eixos de ação simultâneos e interdepen-
dentes, que chamaremos eixos de competên-
cia por exigirem perfis específicos de profis-
sionais e equipes.

NEGÓCIOS PROJETO DE 
PRODUTO SUPRIMENTOPROCESSO

PRODUTIVO
EXECUÇÃO 
DAS OBRAS

ENTREGA DO 
PRODUTO

� � � � � �

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 
evolutivo multilateral. Isto 

estabelece um sistema voltado 

à cocriação do produto do 
empreendimento 
(RAMASWAMY, 

KERIMCAN, 2016).

Tamanha interatividade promo-
ve uma distribuição de atividades 
não linear e, portanto, em cada eixo 
de competência há momentos de 
maior ou menor intensidade de es-
forços. Mas é difícil imaginar que, 
em algum momento, algum eixo 
possa ficar estacionário, até porque 
o trabalho de integração já seria es-

forço considerável no processo.
Qualitativamente, podemos es-

perar curvas de distribuição de 
esforços como as da figura a se-
guir. 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 absolu-
tos diferentes, uma vez que o vo-
lume de esforço (medido em horas 
ou em recursos financeiros) varia 
conforme o eixo de competência.

Ciclo de Vida da Implantação 
e dos Eixos de Competência

n Negócios
n Projeto de Produto
n Processo Produtivo
n Suprimento
n Execução das obras
n Entrega do produto

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:

CONCEPÇÃO
INICIAL

ESTUDOS DE 
VIABILIDADE

CONCEPÇÃO
TÉCNICA CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO

PLANEJA-
MENTO DA 

CONSTRUÇÃO

Figura 4: Ciclo de Vida da Implantação de Empreendimentos

Figura 3: Eixos de Competência e Ciclos de Vida
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Figura 5: Gráfico do ciclo de vida e esforço nas fases

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:

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

Tabela 2: Quadro de escopos por eixo de competência e macro fase dos ciclos e vida dos eixos

Se compararmos as curvas de es-
forços dos eixos de competência 
com as do ciclo de vida, percebere-
mos 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 a que 

existe no Gerenciamento de Projetos 
(GP) quando se confunde ciclo de 
vida dos projetos e grupos de proces-
sos do gerenciamento de projetos. É 
preciso pensar nos eixos de compe-
tência (ou nos grupos de processos 
do GP) como uma separação do es-
copo do trabalho de implantação (ou 
de gestão) e no ciclo de vida da im-
plantação (ou do projeto) como uma 
referência de distribuição no tempo 

desse mesmo escopo. Fossem as fases 
do ciclo de vida rigorosamente esta-
ques e sequenciais, a possibilidade de 
superposição teria empecilho rigida-
mente lógico e real, mas é praticada 
efusivamente no mercado.

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:

EVENTO CARACTERÍSTICO DE TRANSIÇÃO

Plano Estratégico de Negócios com Missão, Visão e Objetivos claros

Definição de um Target Cost e uma Deadline iniciais

Aprovação do Projeto AEC em todos os órgãos pertinentes

Planilha Orçamentária de Referência e um Cronograma de Referência

Obtenção da Licença de Operação e/ou Habite-se

         FASE DO EMPREENDIMENTO

Concepção Inicial

Estudo de Viabilidade

Concepção Técnica

Planejamento da Construção

Construção

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 Pro-
cesso Produtivo, por mais que pos-
sam interagir intensamente entre 
si. Para isso, basta estabelecer uma 
boa definição de escopo para cada 
eixo, o que, por fim, será uma espé-
cie de convenção balizada por 
algum critério lógico.

Macro fases dos ciclos de vidas
As atividades em cada eixo de 

competência podem ser distribuí-
das em quatro fases antes da ope-
ração do empreendimento de cons-
trução civil. Estas fases ocorrem 
em cada eixo, mas não são igual-
mente distribuídas no tempo quan-
do considerados os seis eixos con-
juntamente. Ou seja, há eixos de 
competência cujo ciclo de vida está 
descompassado dos demais, adian-
tado ou atrasado dependendo do 
ponto de vista.

Compreensão do Problema 
Fase em que as atividades estão fo-
cadas em levantar informações e 
construir um entendimento pro-
fundo 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 pro-
posições de alternativas.

Comunicação de Soluções
Uma vez concebidas as soluções, 
estas devem ser comunicadas deta-
lhadamente para execução. A inser-
ção de novos agentes no processo 
do empreendimento gera impactos 
e as soluções podem sofrer peque-
nos ajustes.

Execução das soluções
As soluções serão agora concretiza-
das efetivamente. Neste processo, 
há inúmeras ocorrências que for-
çam todos os eixos a permaneceram 
mobilizados para ajustes que são 
sempre sistêmicos.

Queremos aqui destacar qualita-
tivamente a estrutura dada ao pro-
cesso de implantação do empreen-
dimento, pois ele pode variar ligei-
ramente. A consideração dos eixos 
de competência integrados (simul-
tâneos e interativos) e a distribuição 
de atividades em todos eles ao longo 
do tempo são o cerne da análise. 
Abandonamos o mero sequencia-
mento e ampliamos a simultanei-
dade não apenas para produto e 
processo produtivo. O empreendi-
mento é considerado num contexto 
mais amplo que o da arquitetura e 
engenharia, que assumem, na práti-
ca, um papel mais engajado e ativo 
na inserção dos empreendimentos 
no mercado e na sociedade.

Os aspectos do negócio podem 
ser melhor observados quando de-
talhamos o escopo dos eixos, sobre-
tudo na fase de Compreensão do 
Problema. Esta fase tem sido secun-
darizada atualmente fazendo com 
que implantemos empreendimen-
tos balizados em requisitos pouco 
aprofundados e mal compreendi-
dos. Não se pode conceber boas so-

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.

luções para um problema mal com-
preendido. Isso explica uma boa 
parcela da quantidade de alterações 
de projeto de produto que vivencia-
mos na construção civil durante a 
execução das obras.

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.
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Conclusão
A Engenhara Integral, como evo-

lução da Engenharia Simultânea, 
estabelece seis eixos de competên-
cia que precisam ser conduzidos 
simultaneamente na implantação 
de empreendimentos: Negócio, 
Projeto do Produto, Processo Pro-
dutivo, Suprimentos, Execução de 
Obras e Entrega do Produto.

Organizando o escopo do trabalho 
de implantação nos seis eixos e den-
tro deles segundo um ciclo de vida 
genérico, é possível criar um quadro 
que permite visualizar todo o pro-
cesso de implantação do empreen-
dimento, não apenas como trabalho 
de arquitetura e engenharia.

É possível perceber um descom-
passo entre os eixos de competên-
cia, o que conduz à definição de 
ciclos de vida para os empreen-
dimentos com demarcação entre 
fases estabelecida por entregas de 
um ou mais eixos de competência.

Essa estruturação permite ge-
renciar o trabalho nos eixos de for-
ma integrada entre eles e o ciclo do 
empreendimento como um todo. 
Rígida para permitir replicação e 
flexível para lidar com a complexi-
dade da construção civil, a Enge-
nharia Integral abre novas possi-
bilidades de gestão e relação com 
diversas partes interessadas exter-
nas e internas.

Permite, ainda, direcionar pla-
nos de desenvolvimento profis-
sional em carreiras verticais nos 
eixos de competência ou horizon-
tais (transversais) no processo de 
implantação.

A evolução, aparentemente li-
mitada à definição destes eixos, 

se mostra mais essencial quando 
consideradas as bases sob as quais 
ela está sistematizada.

As bases conceituais da Enge-
nharia Integral, alçadas de conhe-
cimento contemporâneos funda-
mentais da filosofia e da gestão, 
abrem caminhos para reflexões 
adicionais em relação aos proces-
sos de implantação de empreen-
dimentos e ao papel do setor no 
mercado e na sociedade. Essas 
bases conceituais incluem: Teoria 
dos Sistemas, Teoria da Comple-
xidade, Gestão de Projetos, Abor-
dagens Ágeis de Gestão, Gestão de 
Processos, Business Transforma-
tion e Teoria Integral.

Pode-se ainda, como dito ao lon-
go do texto, pensar o próprio BIM 
como traço da contemporaneida-
de da Engenharia Integral, mas 
aqui preferimos entende-lo como 
fruto do desenvolvimento tecno-
lógico que, por sua vez, resulta, no 
seu aspecto conceitual, da mesma 
base de conhecimentos contempo-
râneos.

A tecnologia impulsiona, sem 
dúvida, o desenvolvimento da En-
genharia Integral. Mais que isso, é 
um pilar para sua realização práti-
ca. Mas ficamos na reflexão: não é 
a Engenharia Integral, como pen-
samento estruturador dos pro-
cessos de implantação de empre-
endimento, uma condição para a 
realização do BIM em sua comple-
tude? Queremos crer que a Enge-
nharia Integral induz a um méto-
do de trabalho e uso adequado do 
BIM como dois lados na mesma 
moeda, um metodológico, o outro 
tecnológico.

Engenharia Integral: 
futuro certo

Há uma nova estrutura de pensa-
mento adjacente à abordagem que 
desenvolvemos até aqui. A essência 
dessa nova estrutura de pensamen-
to é quebrar as barreiras entre as 
partes do processo, sejam elas base-
adas no escopo ou no tempo. Admi-
te-se não haver um isolamento real 
entre as atividades, ou seja, elas são 
fortemente integradas. Isso já é per-
cebido como demanda real na cons-
trução civil há algum tempo e ca-
racteriza 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 metodo-
lógica de Engenharia Integral, ad-
mitindo ser ela uma evolução natu-
ral no histórico da Engenharia Se-
quencial e Engenharia Simultânea.

A separação em eixos de compe-
tência é uma questão organizacio-
nal (baseada no escopo), mas os 
trabalhos nos eixos possuem alta 
interação, por exemplo, quando 
Projeto do Produto produz docu-
mentos específicos para Suprimen-
tos e este solicita apoio de análise 
técnica a Projeto do Produto du-
rante 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 ativi-
dades nos eixos. Mas, em maior ou 
menor grau, as atividades de quais-
quer eixos estão distribuídas por 
praticamente todo o ciclo de vida da 
implantação (ou, pelo menos, por 
mais de uma das fases).

A estrutura racional da Engenha-
ria Integral está fortemente lastrea-
da em conhecimentos contemporâ-
neos como Teoria dos Sistemas e 
Teoria da Complexidade, bem 
como recheada de estruturas basea-
das na Gestão de Projetos e Gestão 
de Processos, podendo ainda reco-
nhecermos inserções da Gestão de 
Negócios. Essa integração essencial 
encontra ambiente propício no pa-

radigma BIM – Building Informa-
tion Modelig, promovendo uma 
nova forma de estruturar o pensa-
mento sobre a construção civil.

O BIM condiciona o processo da 
construção civil a um nível de inte-
gração 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 pla-
nejamos a melhor forma de mode-
lar um edifício, certamente estamos 
usando também critérios gerenciais 
e não meramente técnicos (de enge-
nharia), criando assim uma intera-
ção entre Projeto do Produto e Pro-
cesso Produtivo. Se considerarmos 
a utilização dos dados para aquisi-
ções de insumos/serviços ou para 
consulta e análise pelas equipes de 
execução, a interação incluirá tam-
bém os eixos de Suprimentos e Exe-
cução 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 implanta-
ção, definir a melhor forma de mo-
delar 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 que o para-
digma BIM tem a estrutura do pen-
samento de integração. A Engenha-
ria Integral seria, então, a base me-
todológica mais adequada para rea-
lização do BIM.

Essa nova forma de pensar a cons-
trução 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 Enge-
nharia Sequencial carrega traços de 
pensamentos filosóficos mais anti-
gos. Não estamos dizendo que tais 
reflexões anteriores não sejam váli-
das, mas apenas que as contempo-
râneas 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 prin-
cípio da integração quando estabe-
leceu as bases para estudar partes 
coordenadas de um processo ou 
mecanismo. Instituindo a adminis-
tração do sistema como um dos seus 
componentes, abriu as portas para 
estruturarmos sistemas gerencia-
dos. A formulação de um sistema, 
método ou metodologia de traba-
lho 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 ge-
renciado.

Teoria da Complexidade
A Teoria da Complexidade talvez 

seja a grande responsável pelas que-
bras de barreiras entre tudo e todos. 
Fundamentada na premissa de que 
nada pode ser isolado do seu con-
texto sem que haja perdas, ela nos 
força a considerar todas as interfe-
rências sobre um determinado fe-
nômeno. Além disso, fomos força-
dos a trabalhar com as incertezas, 
desenvolvendo um pensamento 
probabilístico em complemento ao 
tradicional pensamento deter-
minístico. Apesar da incerteza e da 
abertura, a Teoria de Complexida-
de nos leva a considerar que esse 
aparente caos tem, na realidade, 
uma estrutura que segue princí-
pios. Ela nos mostra que não temos 
o controle do mundo e direciona 
para a colaboração. A Engenharia 
Integral, ao dar flexibilidade de in-
teração entre os eixos e ciclos de 
vida (para ficar neste nível macro 
estrutural), permite lidar com a 
complexidade do processo da cons-
trução civil.

Gestão de Projetos
A Gestão de Projetos tem o méri-

to de ter estruturado um conheci-
mento que organiza tudo que entre-
ga algum resultado bem definido. 
Esta estrutura é fundamental para 
dar clareza à organização e defini-
ção do trabalho. É rígida o suficien-
te para permitir regularidade, mas 
organizada também em fluxos que 
lhe atribuem movimento. A Enge-
nharia Integral propõe uma estru-
turação 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 indús-
tria da construção, as abordagens 
ágeis preenchem um vazio funda-
mental para lidar com a complexi-
dade. Mais que meramente meto-
dológicas, as abordagens ágeis tra-
zem na sua essência o trabalho co-
laborativo, a responsabilidade cole-
tiva, o comprometimento individu-
al. Elas disseminam aspectos geren-
ciais aos níveis mais operacionais e 
a redução da verticalidade hierár-
quica. Todos esses elementos são 
críticos para o trabalho colaborati-
vo. Além disso, as abordagens ágeis 
são propícias para trabalhar com 
informações e processos criativo, o 
que as torna tendenciosamente ade-
rentes ao paradigma BIM. A Enge-
nharia Integral utiliza das aborda-
gens ágeis para lidar com a flexibili-
dade 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 Pro-

cessos está particularmente asso-
ciada aos fluxos de trabalho. A con-
fluência de diversos processos den-
tro de um grande processo de negó-
cio 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 Enge-
nharia Integral se utiliza de proces-
sos para organizar os fluxos de tra-
balho. A flexibilização em função 
de variações contextuais são reflexo 
da visão processual inerente à En-
genharia 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 cons-
trução civil o espírito da inovação. 
Essa abertura é fundamental para a 
consolidação de um futuro promis-
sor para o setor. A Engenharia Inte-
gral, ao abrir o processo de implan-
tação ao negócio associado ao em-
preendimento, 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 co-

nhecimento ainda um pouco mais 
distante do mundo da construção 
civil. Mas é importante verificar-
mos que a abordagem integral ex-
pande o espectro de análises sobre 
esse mercado e suas teorias, técni-
cas, 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 coleti-
vas. Chega-se a vislumbrar cone-
xões, mesmo que um pouco longín-
quas, com aspectos de espirituali-
dade. A Engenharia Integral, ao 
contextualizar o trabalho de cada 
profissional na implantação do em-
preendimento e exigir-lhe uma ati-
tude 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 le-
vados a refletir sobre nosso papel 
enquanto setor (coletivo). Essa 
correlação permite encontrar pro-
pósito no que estamos fazendo 
com nosso mundo construído e 
induz profissionais da construção 
civil ao autoconhecimento e de-
senvolvimento atrelado a ele.

Cada uma destas vertentes de co-
nhecimento pode nos abrir diver-
sos aspectos existentes ou possíveis 
na Engenharia Integral, mas não 
cabe aqui fazer tais incursões.

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. 


